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

Békét s nem háborút!
Évek óta huzzák-tologatják a 

békét az államférfiak, úgy, ahogy 
tudják. A folytonos fegyverkezés 
célja is tulajdonképen a béke fenn
tartása lenne, mert igy a mostani 
zavaros és össze-vissza kuszáit 
helyzetekben mégis csak szükséges 
az államoknak, hogy legalább meg
m utassák egymásnak, mennyire 
bírnák a harcot is, ha netalán arra 
kerülne a sor. Akiről nyilvánvalóan 
kiderül, hogy nem bírná a harcot, 
annak odalenne a tekintélye és 
nem szólhatna bele elég energiá
val a diplomáciai harcokba. Ahhoz 
is fegyveres háttérre van szükség, 
hogy az állam külügyminisztere a 
meghallgatás reményével szólhas
son a barátságtalan államok ve
zetőivel.

A fegyveres és folyton fegyver
kező béke már bizonyos elkesere
dést szült a népek között. Az egy
szerű ember is megérti már az 
újságokból, hogy folytonos bizony
ta lan ság  jellemzi a béke föntartá- 
sát és erről évről-évre nagy ne
hézséget okoz a vezető államfér
fiaknak, hogy a békét továbbra is 
fenn tudják tartani. Néha valóság
gal kardélen táncolnak a diplomá
ciai vitatkozások és ott lebeg a 
Damokles kardja az országok felett.

Érzi a nép is ennek a nehezen 
roldozott-foltozott közállapotnak a 
bizonytalanságát, amely ingataggá 
teszi az ember életét. Nem számít
hat olyan biztos életre, mint az 
igazi békeidőben, amikor hosszú 
évekig előre tisztában lehet az em
ber életének berendezésével, kis 
vagyonának gyarapodásával és biz
tos reményei lehetnek későbbi évei
re. Most nincs semmi tervnek biz
tos alapja, most egy-két hónap 
alatt összeomolhat minden a folyton 
fenyegető háborús bizonytalanság
ban.

Ezért a nép között is terjed az 
elkeseredés, a jelen bizonytalan
ságnak kevésre becsülése. És bár 
mindenki tudja a húsz év előtti 
múltból: micsoda borzasztó vesz
teségeket hozhat a háború, hi
szen nagyon sok ember magán ta
pasztalhatta a harci életnek alig 
elviselhető súlyos nehézségeit. De 
mintha feledésbe ment volna már 
az a rettenetes időszak, mert úgy 
kezdenek sokan beszélni, hogy in
kább legyen háború, csak már 
vége legyen egyszer a folytonosan 
bizonytalan életnek, ahol minden 
ingadozó és úgyis feldőléssel fe
nyeget,

Érthető a népnek ez a felfogása

és okoskodása némileg a mai bi
zonytalanságban, de azért mégis 
jól meg kell gondolni, hogy mit 
hozhat egy háború és nem jobb-e 
még az ingadozó, bizonytalan béke 
is a háborúnál.

Meg kell gondolni, hogy a há
borús állapotban minden felfordul
va élére áll. Akkor a fegyverek 
kockájára kerül az egész emberi 
életnek minden java és évszázados 
művelődése.

A harcok ma összehasonlíthatat
lanul borzalmasabbak, mint a múlt
ban. A hadi technika haladása 
olyan pusztítást okozhat a harctere
ken is, a milyenről a nagy világ
háború harcoló felei nem is álmod
tak. Minden fegyvernemben van
nak újabb találmányok és egészen 
uj, rettentő harcmódok merednek 
a gondolkozó elé a légi harcokban, 
amelyekre szörnyű példákat mu
tat a spanyol polgárháború vagy a 
japán-kinai hadüzenet nélküli há
borúskodás.

Most már nemcsak a katona
ságnak kell elszenvednie a harc
tereken a háborús állapot súlyos ne
hézségeit, hanem odamehet a harc 
belső területekre és ott békés vá
rosokban iszonyú pusztítást okoz
hat épületekben és emberekben.

A mai háborúban nem érezheti 
magát biztonságban a harcterektől 
távol élő, békés munkában élő né
pesség : a repülők rövid idő alatt 
átvihetik nagy távolságra a háború 
pusztításait.

Ezt mind figyelembe kell vennie 
annak és számolnia kell ezekkel 
mindenkinek, aki azt mondja, hogy 
inkább legyen háborús leszámolás, 
mint nehezen meghosszabbított 
béke.

Azután igen súlyos latba esik a 
leszámolásnál a háború következ
ménye, amely a békekötés után 
rázúdulhat a hadviselőre.

A húszéves tapasztalatok azt bi
zonyítják, hogy még a győztes né
pek sorsa sem fenékig tejfel, hogy 
a győztesek is igen sok bajt szen
vednek a felfordult állapotoktól és 
a gazdasági helyzet megrendülésé
től. Hogy a kultúra vívmányai és 
kényelmes életberendezései össze
omlanak a háború után.

Hát még mit várhatnak a legyő- 
zöttek, akik elvesztették a háborút? 
Ezekre a népekre borzasztó, elvi
selhetetlen állapotok szakadnak ab
ban a felfordulásban, amit a vesz
tes háború után a társadalmi for
radalmak okozhatnak. Itt igazán 
minden halomra dől és olyan élet 
várható, amit csak a szerencsétlen 
orosz népnek kancsukához és min
denféle üldözéshez szokott termé

szete bir elviselni. A bolsevizmus, 
esetleg anarchia fölzúduló forra
dalma teszi tönkre a háboruvesz- 
tes népeket és abban már szá
molni lehet az emberi kultúra teljes 
pusztulásával s az emberi élet 
visszasüllyedésével a barbár álla
potba, ahol az emberek mind egy
másra támadnak a társadalmi kö
telékek felbomlásával.

Ennél mégis csak jobb a béke, 
ha nehezen, sok fáradsággal tudják 
is fenntartani az állambölcsek és 
éppen ezért a hatalmaknak, álla
moknak és kormányaiknak mindent 
el kell követniök az igazságos és 
maradandó béke megteremtése ér
dekében, amelynek fenntartása is 
könnyebb az erőszakolt békénél.

Az állami magyar tisztviselők 
magyarsága.

A tavasszal megindult nemzetiségi vi
ták alkalmából közölték a lapok, hogy 
a nemzetiségi arányszám alapján mint
egy 14—15 ezer magyart kellene még 
állami szolgálatba venni. Az a jövő ze
néje, mikor teljesedik be a magyarság
nak ez a természetes, jogos kívánsága, 
mert az nem vitatható, hogy a magyar
ságnak joga van annyi állami és köz- 
igazgatási tisztviselőre, mint amennyi az 
arányszáma az ország többi lakosaihoz 
viszonyítva, azaz ha az egész ország 
lakosságának 5 százaléka magyar, akkor 
az állami és egyéb közszolgálati alkal
mazottak 5 százalékának is magyarnak 
kellene lennie.

De nem erről akarok most írni, ha
nem arról, hogy ha a mai „szokások" 
megmaradnak, akkor veszteséget jelen
tene a magyarságra az arányszám sze
rinti állami alkalmaztatás, mert az ed
digi „szokások" miatt, aki állami alkal
mazást kap, az legnagyobbrészt elveszett 
a magyarságra nézve.

Törvény nem Írja elő s ezért „szo
kásának nevezem azt az eljárást, hogy 
az állami szolgálatban levő magyar em
ber még kulturális magyar megmozdu
lásokban sem mer résztvenni, különben 
mindenféle kellemetlenségnek teszi ki 
magát. Állami, közigazgatási magyar al
kalmazott nem meri gyermekeit magyar 
iskolába járatni, mert különben nem 
léptetik elő, áthelyezik stb. stb. Ha ma
gyar ember szlovák iskolába Íratja gyer
mekét, semmiféle hivatalos személy nem 
kérdezi: miért nem Íratja be magyarba, 
de ha valamelyik magyar ember péid. 
szlovák vidéken lakik, vagy állami szol
gálatban van és mégis magyar iskolába 
Íratja gyermekét, akkor a legjobb eset
ben is rögtön őszi, hűvös hangulat borul 
a hivatalosok arcára.

Magyar tanintézetnél működő tanerő 
minden akadály nélkül küldheti gyer
mekét szlovák iskolába, de ha szlovák 
iskola tanára, tanítója magyar iskolába 
akarja küldeni fiát, leányát, rögtön „ne
hézségeket gördítenek" az ilyen „érthe
tetlen" eljárás útjába.

Semmiféle törvény nem tiltja, hogy 
államilag jóváhagyott alapszabályokkal 
biró jótékony, vagy kulturális egyesüle

tekben bárki tevékeny részt vehessen 
és államilag elismert politikai pártnak 
tagja lehessen.

Á jövőben tehát meg kell követel
nünk, hogy magyar ember, még ha bár
milyen állami szolgálatban van is, a 
törvények (és nem a szokások) alapján
— minden hátrány és bántódás nélkül
— tevékeny részt vehessen a magyar 
jótékony és közművelődési egyesületek
ben, mozgalmakban és a magyar poli
tikai pártéletben, gyermekeit pedig — 
minden elborulás nélkül — ott taníttat
hassa, ahol jól esik. De meg kell köve
telnünk az állami és közalkalmazott ma
gyaroktól is, hogy ezzel a törvényes jo
gukkal és nemzetük iránt tartozó köte
lességükkel éljenek is, különben nem 
számíthatjuk őket bele a minket meg
illető arányszámba.

Veni Sancte.
Az orgona fölbúg s a szőke-barna 

fejek a padra borulnak. A kéz össze- 
kulcsolódik, napsugár tűz be a temp
lomablakon. Szeptember harmadika van. 
Iskolaév kezdődik, egy újabb, talán 
jobb, talán rosszabb: ki lát most még 
az idők méhébe?

A hűvös templomban a jövő nemze
dék megannyi Ígérete. Egyforma köz
katonája mind a jövendő életharcnak, a 
legtöbbjéből munkás, szorgalmas polgár 
lesz, építő, rendes ember, de bizonyos, 
hogy majd néhány elkallódik közülök, 
lemarad a futásban, kifárad, lecsúszik a 
dombon. Lesznek, biztos, hogy lesznek 
hatalmasan előrelendülők, vezetők, akik 
a szellemnek s a tudásnak, a tehetség
nek fegyvereivel vezetik a szürke sere
get, irányt szabnak s talán kort is je
lölnek nevükkel.

Ma csupa csillogőszemü ifjú gyermek 
még, arcukon az a különös fény, amely 
a tudománnyal való eljegyzés ősi fénye, 
lelkűkben fogadalom, szivükben Ígéret 
s fejük, szőke, barna, fekete fejtik ké
szen már a roppant tudományok befo
gadására. Némelyikbe csak csöppenkint 
fog omlani a tudomány, másikba bőven 
buzog majd: sáfárkodni kell az ado
mánnyal.

Jönnek már bosszú sorban, megille- 
tődve, komolyan a kisebbek, vidáman s 
fölényesen a nagyobbak, a tapasztal
tabbak. Kanyarog a sor, a soha ki nem 
fogyó sereg: add Uram, Isten, hogy en
nek a seregnek soha más fegyvere ne 
legyen, mint a munka fegyvere, a toll, a 
ceruza, a munka-kalapács, a kasza, a 
papiros, a könyv... Ne tanitsd meg őket, 
Uram, fegyverrel, karddal bánni!

Jöjj Szentlélek s hintsd el a béke 
áldását, a tudománynak, a szeretetnek s 
a megértésnek áldását mind e nagy se
reg fölött...

Utazás a drágaság körül.
A fizetések, a munkabérek nem emel

kednek, ellenben az élet csak a múlt 
évvel szemben is nagyon megdrágult. 
A családos ember alig győzi hallgatni 
a sok panaszt, mikor a feleség a piac
ról hazajön és beszámol róla, hogy ez 
is drága, az is drága, minden drágább, 
mint tavaly volt. Még a dinnye is. És 
ez nem megmosolyogni való. A dinnye 
a mi vidékünkön nem csupán élvezeti 
cikk, de népeledel. Egy-egy szegény
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ember (napszámos vagy munkanélküli) 
akárhányszor elüti az ebéd gondját egy 
falat kenyérrel, ha van hozzá egy karéj 
görögdinnye.

Benne vagyunk a dinnye főszezonjá
ban. S bár azt mondják, hogy bőtermés 
van ebből a népszerű gyümölcsből, az 
ára szilárdul tartja magát. Egy korona 
a görög, valamivel drágább a sárga. 
Holott tavaly ilyenkor a görögöt 50 
filléren árulták. Hát ez a száz százalé
kos különbség, mégis csak sok és talán 
nem is indokolt. Legfeljebb a kényszer- 
helyzettel magyarázható : kevés az egyéb 
gyümölcs. Annyira kevés, hogy pl. 1 kg. 
szebb körtéért 6 koronát is elkérnek.

Sajnos, e téren hiába lamentálunk. 
Nincs, aki a helyzeten változtasson. An
nál kevésbé, mert még az elsőrendű 
élelmiszerek áránál sem védi meg „az 
illetékes hatóság" a fogyasztót az ár
emelkedés ellen, legyen bár az még 
olyan nyomasztó és indokolatlan. Leg
alább is nem vagyunk elkényeztetve 
e tekintetben s fogalmunk sincs róla 
van-e működésben valami árszabályozó 
bizottság, vagy nincs. Hús, kenyér, tűzi
fa, tej és tejtermékek stb. mind rászo
rulnak az irányárakra.

Hol késik hát az ármegállapitó bizott
ság az éji homályban ?

Modernizálásra szórni az 
adóhivatalok szervezete.

Gazdasági körök már hosszabb ideje 
követelik, hogy a jelenlegi, meg nem 
felelő adókönyvecskék helyett újakat 
vezessenek be. A kereskedelmi kamarák 
állásfoglalása e kérdésben a következő :

Elsősorban is az adóhivatalok szer
vezete szorul modernizálásra és javí
tásra. A készpénzzel való adófizetésnek 
máról-holnapra való bevezetése a hiva
talnoki kar növelését igényli, anélkül, 
hogy kiküszöbölhetők lennének a mai 
hibák. Ezért fontos, hogy először is 
szervezzék át az adóhivatalok számve
vőségi osztályait, hogy a hivatalnokokat 
gyakorolják be a modern számvevőségi 
és könyvelési módszerekbe, továbbá, 
hogy a hivatalokat szereljék föl számoló
gépekkel, hogy az elszámolás az előirt 
határidőben megejthető legyen s hogy 
minden adófizetőt kiértesíthessenek nem
csak a teljesített fizetésről és a fizetés 
elszámolásának módjáról, hanem a hát- 
rálékokról is.

Ugyanígy idejében a leggyorsabban 
kellene elszámolni a jóváírásokat és 
idejében elő kellene Írni a késedelmi 
kamatokat. Igen fontos a hátralékok 
idejében való pontos kimutatása, mert 
az adófizetőnek áttekintést nyújt adó
fizetési kötelezettségeiről.

A kamarák e szempontok érvényesí
tésétől az adómorál javulását várják, 
mert jelenleg olyan a helyzet, hogy 
egész sereg adófizetőnek nincs áttekin
tése kötelezettségeiről, mert saját föl
jegyzése nem egyezik az adóhivatalok 
előírásaival, a fölszólitások igen gyak
ran különféle maradványokat tüntetnek 
fel s az adófizető azt sem tudja, hogy a 
befizetést milyen számlára könyvelték 
el és már kedve sincs állandóan felvi
lágosításokat kérni. Ezért kerül igen 
gyakran sor fölösleges végrehajtásokra, 
amelyek az adómorált csak aláássák.

A kamarák nézete szerint az uj adó
könyvecskéket úgy kell összeállítani, 
hogy a legjobban megfeleljenek a gya
korlati követelményeknek s hogy azokat 
főképpen minden adófizető meg is ért
hesse, mert a korábbi könyvecskék nem 
voltak világosak. Azt sem lehetett belő
lük megállapítani, hogy a befizetést mire 
könyvelték el. Az adószámlakivonatok 
pedig egyenesen érthetetlenek voltak 
és ezenkívül még későn is küldték azo
kat, amiből különböző kellemetlenségek 
származtak.

A kamarák szerint az uj adókönyv
nek tartalmaznia kell minden előírást, 
minden befizetést, a pontos elszámolást 
és az ideiglenes adókötelezettséget. Kí
vánatos, hogy a jóváírások és a kése
delmi kamatelőirások idejében eszkö
zöltessenek és beírassanak az adóköny
vecskébe.

A kérdés kapcsán a kamarák helyes
nek tartják a német ipari szövetség 
ama kifogását, hogy az adóhivatalnokok 
állandó cserélgetése rendkívül sok félre
értést idéz elő, minthogy a hivatalno
kok az adófizetőket nem ismerik.

Képeslap helyett.
Az igazi skót.

Trencsénteplic. Nagyszálló. Felejtsük 
el egy pillanatra, hogy Trencsénteplic 
mindenre inkább gondol, mint arra, 
hogy magyar feliratokkal, magyar útmu
tatókkal s magyar személyzettel is ked
veskedjék annak a valóban sok magyar 
fürdővendégnek, aki az üdülőhelyet fel
keresi, felejtsük el, mondom, a sok ke
serűséget, amely nemzeti mellőztetésünk 
miatt ér lépten-nyomon a szlovákiai 
fürdőhelyeken, (noha a pénzt, amit oda
viszünk, szívesen veszik,) ezúttal szól
junk egy másik nemzet fiáról, a skótról.

Az olvasó ne mosolyogjon s ne higyje, 
hogy az esetet kitaláltuk. Tanunk rá a 
pincérsereg, a portás, a szállóigazgató s 
minden seregi!

Az esti tánchoz, önkéntes mellékletül, 
kockás ruháju, keselyű orrú, borotvált 
állu ur is besétál. Tiz óra elmúlt, az 
idősebb ur kissé elálmosodott. Fekete

kávéval lelkesíti magát, de az unalmas 
műsort nem tekinti meg. A műsor való
ban unalmas: frakkos utánzóművész 
produkálja magát egész este és egy szót 
sem lehet érteni az előadásból már a 
harmadik sorban.

Trencsénteplici vampok, pozsonyi sex- 
appealek, ipolysági démonok, közeli s 
távoli táncosok kerülnek elő. A fürdő
vendégsereg mindig megtévesztő: fürdő
helyen kiöltözik, nekilódul, sokat mulat 
s az ember megkaparja a vendéget, rend
szerint kisül, hogy szegény házilány 
Privigyéről, ügyvédbojtár Losoncról, 
vagy gépirónő egy kassai szállítócég 
irodájából. De, hát most ez mindegy: 
mindenki átalakul azzá, ami titokban 
mindig lenni szeretne s három hétig éli 
szabad, nagyvilági életét.

Csak az angol bóbiskol a sarokban. 
Talán maga is csodálkozik, miért ke
reste fel a tánctermet, de ha már itt 
van, megiszik egy whisklt. Aztán még- 
egyet.

Kiteríti a Timest, beletemetkezik, az
tán leejti az újságot s elalszik. A nagy 
zajban, táncos zenében, kacagásban ál
modik a derék, vékony, keselyűorru, 
drappruhás angol ur.

Fel se ébred, csak akkor amikor fi
zetni akar.

A főpincér jön s rövid fejtörés után 
kiderül, hogy a vendég huszonhét koro
na árát fogyasztott. Az angol most átad 
egy tizkoronás meg egy huszkoronás 
papírpénzt. A főpincért e pillanatban 
hirtelen elszóliíják s beletelik egy perc, 
mire visszaérkezik s leteszi a visszajáró 
három koronát.

Az angol kerekre nyitja a szemét s 
ezt mondja:

— Nekem több jár vissza.
— Nem, — felel a pincér,— harminc 

koronából csak három !
— De én egy ötvenest adtam !
A pincér sóhajt, kezdődik a szokott 

vita a külföldiekkel, akik nem ismerik 
a bankót.

Hosszú s keserves küzdelem ! A harc 
legalább egy óra hosszat tart, először 
csak az angol s a pincér vesz benne 
részt, aztán lassan hozzájuk keveredik 
a borfiu, a kiszolgáló, a köszönő ember, 
a portás, végül az igazgató. A küzdelem 
menete nem mozgalmas, a küzdő felek 
megmerevednek, mindegyik rendíthetet
len álláspontot képvisel, nem mozdul 
állásaiból.

A főpincér egy huszas és egy tizes 
bankót lobogtat szüntelen, aztán mel
léje tesz összehasonlításul egy ötvenest. 
A bankók színét, egymástól való külön
bözőségét mutogatja. Egyre kétségbe
esettebben. Az angol szüntelenül a fejét 
rázza s rekedten kiabál, hogy őt itt 
becsapják. Az igazgató bizonyítja, hogy 
a főpincér becsületes.

A küzdelem nem dől se jobbra, se 
balra, viszont mindenki a vitatkozó fe
lekre néz s a tánc megáll.

Az angol feljelentéssel fenyegetőzik. 
A főpincér kétségbeesetten integet.

A csomót az igazgató vágja ketté. 
Kivesz a zsebéből egy 20 koronást és 
átadja az angolnak. Az angol bólint, 
thank you, mérgesen s felbaliag a szo
bájába.

Gyorsan megnézzük a nevét a szállo
dai könyvben: Skóciából való a vitat
kozó úriember. Az egyetlen vendég, aki 
ma este keresett a táncteremben, egy 
skót. Visszakapta a húszast.

Azaz, — valaki még az ő eszén is 
túljárt. Miközben vitatkozott, egy szem
füles prágai diák elcsente az újságját.

Mindnyájan elmenekültünk. Ha a skót
nak eszébe jut az ellopott Times, képes 
felgyújtani a szállodát.

Tessék rögtön fizetni!
Bellusfürdő kis fürdő a trencséni Vág 

völgyében, késő este van, mire kikö
tünk partjain. Olyan kicsi fürdőcske, 
hogy csak két szállodája van, abból is 
csak az egyikben akad számunkra hely. 
A szálloda előtt betonon a környékbeli 
ifjúság táncol. Vasárnap este, a táncos
párok erősen harmadranguak. Keringőt 
táncolnak s tavalyelőtti foxot. A bokrok 
közül, parázsló szemmel leselkednek ki 
a szomszéd falvak gyerkőcei.

— Mi van vacsorára?
A pincér elmegy a konyhába, letör- 

ten jön vissza.
— Csak egy kis pörkölt, meg magyar 

szalámi.
— Hozza!
Térül-fordul, hozza a maradékot. De 

mindegy, valamit enni kell!
Leteszi a tányért, le a villákat, peng 

a kés, fröccsen a pörkölt. Már emeljük 
a harci szerszámokat s beleszúrunk az 
uborkába, mikor a pincér óvatosan kö
zénk áll. Az uborka és a tányér közé.

— Tessék fizetni !
Ámulva tesszük le a villát:
— Micsoda? Hiszen még meg sem 

ettük !
A pincér rendületlen és bizalmatlan. 

Gyanakodva néz a táncolókra, aligha
nem azokból mentette a feneketlen 
pesszimizmust.

— Mindegy, kérem, tessék azonnal 
fizetni.

Még mindig nem akarom megadni 
magam.

— Annyira gyanutkeltőek vagyunk? 
Hiszen itt lakunk a szállodában.

— Nem baj, kérem, itt mindjárt fizet
ni kell.

Már mondanék valami gorombaságot, 
de az asszony szeme békitőleg int. Ilyen
kor az ember megjuhászodik. Kifizetem 
az egész tizenkét koronát.

A csend m isézik . *)
Jöjj nyugalmas álom, szememre 
szelíden csókold rá a csendet. 
Ünnep délelőttjét hadd alszom 
át.— Ma a szemetes sem csenget.

Fülemre húzva takarómat, 
nyugtom’ ne zavarjátok délig. 
Misére jártam valamikor, 
lelkemben most a csend misézik

s ministránsa a nyugalom 
pihenést tömjénez köröttem. 
Hófehér ruhába öltözve 
az álom itt lebeg, fölöttem.

VIRÁGH LÁSZLÓ.

A kegyelmi kérvény.
Irta: Pécely József.

A régi jóvilágban történt. Akkor, ami
kor még mindenkinek volt egy kis szé
rűje. A szérűjén élhetést nyújtó gabonája. 
A gazdának is, a kereskedőnek is, az 
iparosnak is. De a hivatalnok se pa
naszkodhatott. Az se, aki az állam szé
náját rángatta, az se, aki az egyesekét, 
társulatokét. Jó világ volt az. Vissza- 
óhajtós jóvilág !

Abban az időben egy valami igen 
csodás fiskálisa volt a mi városunknak. 
Hangadó, közvéleményirányitó fiskálisa, 
aki diszelnöke volt minden számottevő 
egyesületnek, tagja a törvényhozásnak,

*) Mutatvány szerzőnek „Testvére
imhez" cimü, szedés alatt álló verses
kötetéből.

képviselőtestületnek, presbitériumnak. 
Kliense pedig egy egész had, akiknek 
az ügyeit, bajait olyan hajrával és s z í
vós kitartással vitte fórumról-fórumra, 
hogy annak a fölvert pora valósággal 
ránehezedett az egész városra.

Történt, hogy az idők folyamán az 
öregur már nem győzte a sok munkát s 
ezért elhatározta, hogy segítséget vesz 
maga mellé. Fiatal, dologbiró társat. Nem 
is kellett sokat keresnie. Az első nap 
jelentkezett egy fiatal kolléga. Az egyez
séget hamarosan megkötötték. Fele-fele 
mindennek. Szó-beszéd során az öregur 
némi útmutatásokkal látta el a társát, 
hogyan kell bánni a kliensekkel, a biza
kodó hitet milyen eszközökkel kell bele
csepegtetni az emberekbe, az eljárást ott, 
ahol érdemes, hogyan kell huzni, halasz
tani. Amikor javában oktatta a kollégát, 
némi topogást, csoszogást, torokköszö
rülést hallott az előszobában. Odalépett 
az ajtóhoz s a kém lyukon kipislogott. 
Abban a pillanatban kiegyenesedett. 
Balkeze mutatóujját függőlegesen a szá
jához emelte s aztán odasuttogta:

— Öcsém, most vigyázzon ! Kormá
nyos János gazduram jön, sürgeti a ke
gyelmi kérvényét.

Tovább nem folytathatta, mert Kor
mányos uram öt ujja bögyével rávert az 
ajtólapjára s a „szabadira benyitott:

— Szöröncsés jóreggelt kívánok a te
kintetes uraknak, mind közönségesen ! 
Egészségére az éjszakai nyugadalmakat, 
a kedves háznépe családjával egyetem
ben. S nyújtja előre kövérkés kezét ba
rátságos parolára. Abban a kéznyujtás- 
ban benne volt a barátság mellett egy 
csomó megtiszteltetés is. Hatszázötven

tehermentes hold tulajdonföldnek a le
ereszkedése a földnélküli pantallóhoz.

Kormányos uram a fiatal pantaliós 
felé csak úgy kegyelmesen intett egyet 
s aztán mindjárt rátért a dologra.

— Hát mi van, tekintetes uram ? Alá
írta- e már őfelsége ?

Ugyanis Kormányos uramnak volt egy 
kényes ügye a törvény előtt, meg meg
járta már az összes birói fórumokat, s 
minden egyes Ítéletnek az volt a csapó
vége, hogy kétheti fogház.

Már most, ha ezt az esetet összeveti 
az ember a 650 tehermentes holddal, 
hát akkor mindjárt látja még a vak is, 
hogy itt lyukas a törvény, mert igaz 
ugyan, hogy azon a bizonyos szüreten 
a lőcs Kormányos uram kezében volt, 
aztán nem is úgy egy-kettőre szakadt 
be a csősznek a koponyája, hanem azt 
némi szóbeli érintkezések is megelőz
ték, dehát hiábavalónak bizonyult az 
ügyvéd sok utánjárása, a teméntelen 
költség, ami már eddig is fölemésztette 
5—6 hold földnek örökárát, az igazság 
még mindig nem világlott ki. Az Ítélet 
már vagy félesztendeje ott fekszik őfel
sége előtt reparálás végett, voltaképpen 
csak a nevét kellene alákanyaritani, de 
vagy ideje nem szakad rá a sok külor- 
szági ut miatt, vagy a sok léhütő lakáj 
között elkallódott valamerre... Elég az 
hozzá, hogy hosszú már ez a nóta! Ré
mitő hosszú ! Igaz ugyan, hogy az ügy
véd ur biztosra veszi a maga dolgát, 
biztatgatja. Meglesz. — Még egy hét, 
még kettő. Hinni is lehet neki, mert 
olyan igen tudja mondani. Aztán az is 
bizonyos, hogy érti a mesterségét. Ta

gadhatatlan. Azonban mégis jó volna 
már, ha az a fölmentés itt volna...

Ezek a nemszeretem gondolatok kiül
nek a nagygazda homlokára, kék szeme 
szögletébe, kövérkés ábrázatának göd
reibe, hajlataiba.

— Aláirta-e már őfelsége?
Az ügyvéd ur bosszúsan csóválja a 

fejét, miközben kettőt-hármat legyint a 
kezefejével.

Ledobja magát az Íróasztala elé a 
karosszékbe, két tenyerébe fekteti a 
fejét majd hirtelen felegyenesedik :

— Tudja meg Kormányos uram, hogy 
ez sok ! Most már én is azt mondom, 
hogy so k ! De még ebben a percben 
intézkedem !

S lekapja házitelefonjának a kagylóját.
Csenget.
— Központ? ... No ... hál’ Istennek 1 

Kérem a budai vára t!... A budai vá
rat ! ... Igen ...

S csak aztán fordul oda Kormányos 
uramhoz.

— Üljön le, gazduram ... Mindjárt lesz 
itt rend, csak Üljön le.

Kormányos uram félő tisztelettel eresz
kedik bele a nagy bőrfotelbe, a két sze
mét meresztve figyel az ügyvéd urra, 
aki mint egy mindenre elszánt halandó, 
pattog a telefonba:

— Budai v á r? ... Igen ? . . .  Kérem kap
csolni őfelségét ... Igen ... Őfelségét... 
Itt Kormányos János gazduramnak az 
ügyvédje... Ugyan ne okoskodjanak... 
Sürgős ügy...ha  én mondom...

S egyik szemével odavet a gazdára, 
mintha csak azt mondaná:

Látja kend?!.. .Én  nem kukuricázok!
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Már hozza is a sört, habja végig- 
csurran az asztalon. Epésen kérdem:

— Ezt is azonnal kell fizetnem?
— Természetesen — feleli rendület

lenül.
K é s ő b b  még külön fizettünk egy zöld

p a p r ik á t , egy kis adag sajtot és két
só sk iflit.

— Most pedig hozzon egy pohár vizet! 
Hozza azt is, két pohárral, nem is

eggyel, tálcán. Bosszútól lihegve kérdem:
— Ezt is kell fizetni ?
Azt hiszem, szavaim olyan metszőek 

s a gúny úgy áradt belőlük, hogy el- 
szégyelli magát s bocsánatot kér. De 
nem. Rendíthetetlen nyugalommal, vég
telen flegmával feleli :

— Nem, kérem. A viz nálunk ingyen
Szombathy Viktor.

H ej! pedig mily nagyon megváltozott min
den, mily más idők járnak; nem tudunk 
örülni a télnek, tavasznak, nem az ősznek, 
nyárnak.

Szomorú a lelkünk, a szivünk bánatos, ten
gernyi a gondunk; életterhet, bűt, bajt ros- 
kadó térdekkel, görnyedt háton hordunk.

És még sem szabad, hogy kétségbecsüg- 
gedlen elvesszen reményünk ; hogyha össze
tartunk, ha egyet akarunk, szebb napokat 
élünk.

De ha széjjelhuzunk s hitegető szóra re
negáttá válunk: ezen a világon soha-soha 
többé talpra biz’ nem állunk.

Fel hát a munkára! Együtt dobogjon most 
minden testvér kebel; egy táborba gyűlve, 
egymást támogatva, a magyar nem vesz el...

. . .  Szeptember van újra, az idő kereke 
nyikorogva fordul; temetjük a nyarat s ne
künk egy szebb jövő harangszava kondul...

Minden magyarnak.. .
Jövőnk a múlton épül fel. A múlt em

lékei szolgáltatják azt az alapot, melyen 
íovábbépithetjiik a magyar jövőt. Minél 
gazdagabbak vagyunk ilyen emlékekben, 
annál szilárdabb jövőnk alapja. Minden 
magyarnak kötelessége ezen alap meg
szilárdításához tőle telhetőleg hozzájá
ruln i. Saját nemzetének jövője ellen vét 
az, ak i erről megfeledkezik s elkallódni 
hagyja, vagy megsemmisíti a múlt em
lékeit. A múzeumba valók az ilyen re
lik v iák , nem pedig poros padlásokra, 
vagy penészes pincékbe, hol előbb- 
utóbb a megsemmisülés vár rájuk!! 
Olyan értékek ezek, melyek ha egyszer 
megsemmisültek, semmivel sem pótol
hatók. Régi Írásokat és könyveket, régi 
k é p e k e t, háztartási eszközöket, ipar, ke
re s k e d e le m , népviselet régi emlékeit, a 
föld alól előkerült leleteket ne dobjuk 
el, n e  semmisítsük meg, hanem adjuk 
be a múzeumba, mely egyedül van hi
vatva azok megőrzésére. Csak igy lehet 
a rimaszombati muzeum hű tükre a 
magyar múltnak és műveltségnek. Ma
gyar jövőnk kötelez mindnyájunkat arra, 
hogy összegyüjtsük és megőrizzük szá
mára a múlt értékeit!

A Kölcsey-emlékestet váro
sunkban a SzMKE rendezésében, 
a magyar társadalmi és kulturális 
szervezetek bevonásával folyó évi 
október hó 8-án, szombaton este 
a Tátra-szálló nagytermében, nívós 
programmal tartják meg.

Rabbiiktatás. Singer S. Leót, a rozs- 
nyói zsidó hitközség uj rabbiját folyó 
hó 4-én délután tartandó istentisztelet 
keretébe iktatják be ünnepélyesen, a 
következő programmal : 1. Zsoltári ének. 
2. Singer Rezső rimaszombati főrabbi 
beiktató beszéde. 3. Ima a hazáért. 4. Az 
uj főrabbi székfoglaló beszéde. 5. Zsol
tári ének. — D. u. 6 órakor a város
háza nagytermében díszközgyűlést tart 
a hitközség, melynek programja : 1. El
nöki megnyitó. 2. A beiktatott főrabbi 
meghívása. 3. Üdvözlések. 4. A főrabbi 
válasza az üdvözlésekre.

Kápláni áthelyezések. A rozsnyói 
egyházmegye főpásztora Demény János 
merényi és Svorád Pál sőregi káplá
nokat kölcsönösen áthelyezte.

Fábián Vilmos, múzeumi igazgató.

Szeptemberi hangulat.
Szeptember van ismét, az idő kereke nyi

korogva fordul; halódik mór a nyár, teme
tésére ha harang nem is kondul.

Virágok hervadnak, kertünknek színei fa- 
kulóra válnak; madarak búcsúznak, a fecs
kék is lassan, messze, délre szállnak.

Ökörnyál ezüstje csillan a napfényben haj- 
r.aihasadáskor; a fán gyümölcs mosolyg, 
mókuspár ugrándoz, most is úgy, mint máskor.

Gróf Andrássy Géza meghalt. A ré
gi Gömör-Kishont megyei életében is 
előkelő szerepet vitt Andrássy grófi csa
lád nesztora, gróf Andrássy Géza Buda
pesten, 83 éves korában augusztus 29-én 
szivgyengeség következtében meghalt. A 
megboldogult főur Budapesten, 1856-ban 
született s mint Magyarország egyik 
zászlós ura aulikus élete mellett nagy 
barátja volt a magyar népnek, a művé
szetnek és lovassportnak. Császári és ki
rályi kamarás, valóságos belső titkos ta
nácsos és mint a rozsnyói- és nagy- 
mihályi választókerület képviselője a 
magyar országgyűlésnek is tagja volt. Vár
megyénknek egészen az államfordulatig

De abban a pillanatban már hajbókol
is a telefon előtt:

— Legalázatosabb szolgája felséged
nek ... Kormányos János gazduram ügy
védje ... Igenis ... Alázattal esedezünk a 
kegyelmi kérvény irányában ... Ott lesz 
biztosan fölséged asztalán ... Két hétről 
van szó instálom ... Pontosan két hétről, 
fölséges uram...

Mindössze két hét ... Igen, igen...
A legtekintélyesebb gazda... 650 hold 

földje van egy tagban ... Nem leszünk 
hálátlanok ... Nem találja felséged? Ej- 
nye, ejnye... Azt tudom ... Arról meg 
vagyok győződve ... Persze, hogy nem 
felségednek a hibája ... Hálásan köszön
jük előre is ... Megmondom kérem, meg
mondom ... Tehát két hét múlva... Majd 
akkor újból fejhivom fölségedet... Na
gyon köszönjük ... Hát csak csak ... 
Megvagyunk ... így szegényesen ... És 
fölséged? ... Hál’ Istennek ... Kérem át
adni a felséges asszonynak a kézcsóko
mat !...

Meghajolt, a kagylót letette. Megtö
rülte verejtékező homlokát s mosolyog
va odaintett Kormányos uramra, ki be
húzott nyakkal, szorongó érzésekkel ku
porgott a borszékben :

Megvan ! Azaz, hogy ... meglesz! Nyu
godt lehet, Kormányos uram !...

Hirtelen fejéhez kapott s újból oda
lépett a telefonhoz. Csenget.

— Központ?... Mennyi is a taksa 
kérem? ... 50 pengő? ... Az sok ... Ir
galmatlan ...Jó, jó ... elhiszem ... Persze 
különdij ... Budai vár ... őfelsége ... De 
50 pengő? ... Na mindegy, azonnal kül
döm ... Tudom ... Persze, hogy soron kí
vül ...Jó, jó ...

Kormányos gazda ösztönösen gombol- 
kozott s a taksát kihalászta. Amikor azt 
toldani akarta egy ötössel, az ügyvéd 
ur tiltakozott:

— Nekem nem jár semmi ! Hogy 
gondolja azt, Kormányos uram ? Én csak 
barátságból tettem.

Kormányos uram hálásan köszönte a 
szívességet. Megszorongatta az ügyvéd 
ur kezét, megrázogatta. Közben még 
egyszer, hogy egészen megbizonyosod
jék, fölkérdezte :

— így hát bizonyos, hogy elengedi 
őfelsége ?

— Bizonyos. Egészen bizonyos. Ha 
két hétig nem jönne meg, újból telefo
nálok...

* *
Amikor Kormányos uram elkövet

kezett s az ajtó becsukódott utána, a 
fiatal kolléga megcsóválta a fejét s tág
ra meredő szemekkel tette föl a kér
dést :

— Hát akkor mi lesz, ha a kegyelmi 
kérvényt elutasítja őfelsége ?

— Elutasítja ?
S az öreg legyintett egyet a keze- 

fejével.
— Itt van az már az asztalom fiók

jában három hónapja !
S azután a szemöldökét fölránclgálva, 

hozzátette:
— Nem vagyok bolond, hogy csak 

úgy egy-kettőre kiadjam az ilyen zsíros 
kliensnek ! Mi ? ...

Többet nem mondott. De minden 
mozdulatában, szemvetésében, az arca 
tükrében benne volt az, hogyha van rá- 
valóságod, hát itt nálam még sokat ta
nulhatsz.

virilistájaként szerepelt s a betléri kastély
ban, mely valamikor a műkincsek gazdag 
tárháza volt, messzeföldön híres vadá
szatai alkalmával számos fejedelmi ba
rátját látta vendégül, de benső baráti 
viszonyban állott az 1889 január 30 - án 
tragikus körülmények között elhunyt Ru
dolf trónörökössel s a velszi herceg ko
rában többször Magyarországon járt VII. 
Eduárd angol királlyal is. A jótékony- 
szívű, közvetlenhangű és kedves főúr 
elhunyta Gömör őslakosságában őszinte 
részvétet keltett. Holtteste az András- 
syak krasznahorkaváraljai családi sír
boltjában talált örökpihenésre.

Halálozások. Lévai Mihály nyug. pos- 
ta-és táviró altiszt f. évi augusztus 29-én 
73 éves korában, hosszas betegeskedés 
után meghalt. A megboldogult mint al
tiszt több évtizeden át szolgálta hűsége
sen a volt magyar kir. postát és az azt 
igénybevevő közönségnek kedves és fi
gyelmes postása volt. Halálát özvegye sz. 
Pillár Julianna, leánya és rokonsága gyá
szolja. Temetése nagy részvét mellett f. 
évi aug 31-én ment végbe s azon meg
jelentek a helybeli postai alkalmazottak 
is testületileg, akik a gyászeset alkalmá
ból a postapalotára kitűzték a fekete 
lobogót.

Czagány Lajos kötélgyártó mester az 
élet terheinek súlya alatt összeroppanva, 
aug. 30-án, pillanatnyi beszámíthatatlan 
állapotában véget vetett életének. A 
szorgalmas, de iparának pangása miatt 
halálra keseredett 53 éves iparos em
ber tragikus elmúlása őszinte részvétet 
váltott ki. Holttestét nagy részvétmeg
nyilvánulás mellett aug 31-én helyezték 
öröknyugalomra. Halála özvegyét szül. 
Szepessy Ilonát, testvéreit és rokonait 
borította gyászba.

Fölhívás a Vörös-Kereszt tagjaihoz.
A rimaszombati Vörös-Kereszt elnöksége 
felkéri az összes tagokat, hogy szeptem- 
hó 6-án, kedden este 6 órakor a járási 
székház kistermében o k v e t l e n  jelen
jenek meg.

Gyermekdélután. A Magyar Gyer
mekvédő Egyesület helyi fiókja szept. 
11-én jótékonycélu műsoros délutánt 
rendez a Tamásfali-uti Konyha-kertben, 
délután 3 órai kezdettel. — A kert bér
lője, Konyha Géza ez alkalommal az 
egyesület utján kijelölt 100 gyermeket 
ingyen uzsonnában részesít, mely áldo
zatkészség példaadásul szolgálhat min
den áldozni tudó s az ifjúságot féltő 
egyesületi tag számára, valamint a még 
tagul nem jelentkezettek előtt is. — Be- 
lépti-dij nincs, de jótékony adományo
kat hálás köszönettel fogad a rendező
ség. — Minden elfogyasztott uzsonna 
egy-egy sápadt, könnyező gyermekarcra 
csal mosolyt és egészséget. — Legyünk 
ott mindnyájan, akik felelősséggel visel
jük szivünkön a magyar jövőt, mind
nyájan, akik együtt tudunk érezni és 
örülni a gyermekkel és egy kellemes 
szép délutánt testvéries együttérzésben 
akarunk eltölteni. — Egy uzsonnajegy 
ára 350 Kő.

A keletszlovenszkói magyar szini- 
kerület koncessziója, melyet egyévi 
időtartamra Fischer Károly, az ismert 
kiváló színházi karnagy és zeneszerző 
kapott meg, Kassa, Rimaszombat, Tor
naija, Pelsőc, Szepsi, Torna, Rozsnyó, 
Feled, Fülek, Királyhelmec, Nagykapos 
és Csap városokra, illetve községekre 
biztosit a társulatnak játszást. Az uj 
színigazgató társulatát a művészi köve
telmények szemelőtt tartásával szervezi 
s oda törekszik, hogy társulata vérbeli 
művészekből álljon. — Hir szerint régi 
kedves ismerőseink, Justh Gyula és Vágó 
Artúr, mint prózai s illetve operett fő
rendezők foglalnának helyet az uj szín
társulatban.

Részvétköszönet.
Mindazon kedves, jó ismerőseinknek, 

úgyszintén a helybeli postatiszteknek és 
altiszteknek, kik felejthetetlen jó férjem, 
illetve édesapám elhalálozása alkalmából 
mélységes fájdalmunkat részvétükkel igye
keztek enyhíteni és azoknak, kik a végtisz
tesség tételénél megjelentek, ezúton mon
dunk hálás köszönetét.

Özv. Lévay Mihályné 
és Margit leánya.

Megjöttek a diákok. Megelevenedtek 
városunk uccái. A tanév megnyíltával a 
vidéki tanulóifjúság megérkezett s egy
szerre mozgalmasabb lett az uccák képe. 
Az egészségtől duzzadó, piros-pozsgás- 
arcu tanulóseregen gyönyörködve lege-

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, szeptember 3-4-én 
olasz gyártmányú film, mely az utolsó tiz 
év Európa legnagyobb produkciója ! Mil

liós kiállítású film :
Karthágó eleste

Isa Miranda, Annibale Niachi, C. Pilotto.

Kedden, szeptember 6-án igen bájos, el
ragadtató német film a tengerészek életé
ből. Kitűnő zene, gyönyörű énekszámok :

Florentina
Paul Hörbiger, Geraldina Katt, Hans Holt.

Szerdán, szeptember 7-én csehnyelvü há
borús film. Egy hadifogoly orosz tiszt és 

egy ápolónő megrendítő szerelme :
Rjepkin hadnagy

VI. Borsky, Mandlová, A. Helmer, Smolík.

Csütörtökön, szeptember 8-án a legkedve
sebb magyarul beszélő vígjáték reprize :

Elnökkisasszony
Muráti Lili, Jávor Pál, Kabos, Gombaszögi.

lészik szemünk, mig ők az édes otthonra 
visszagondolással, bizonyos ünnepi ko
molysággal s kissé nehéz szivvel néznek 
az uj tanév elé. A felvételi- és pótvizs
gák már lefolytak, a beiratkozásoknak 
is már mindenütt vége, folyó hó 3-án s 
illetve 5-én összes iskoláinkban kezde
tét veszi a rendes tanítás. Az uj tanév
ben szeretettel látunk benneteket s jó
munkát kívánunk Nektek, kedves diák
sereg.

Szlovák és német nyelvet tanit
magán- és csoportórákban 
RŐCZEYJENŐNÉ

Rimaszombat, Ferenczy-utca 26. szám.

Könyvtárnyitás. A városi közkönyvtár 
valamint a Polgárikör könyvtára szep
tember hó 1-től ismét az olvasóközönség 
rendelkezésére áll s a rendes könyvtári 
órák alatt látogaható.

A Polgárikörben a szokásos szombat
esti táncestélyt f. hó 3-án megtartják. 
Kellemes, tiszta meleg idő esetén a 
kerthelyiségben, rossz idöesetén a nagy
teremben. Ugyanakkor egy újonnan szer
vezett kombinált zenekar fog bemutat
kozni. Olcsó vacsoráról is történik gon
doskodás.

Tánctanfolyam megnyitás
Dobránszky János tánctanitó
tánciskoláját folyó szeptember 
hó 12-én a „Tátra" nagytermé
ben megkezdi, külön haladó és 
kezdő csoportokban. Gyerme
kek részére ritmikus iskola.

Beiratkozni már lehet: Szij- 
jártó-utca 59. szám alatt.

Az aszfalt-járda alapozási munká
latai városunk főterén már befejeződ
tek, sőt a felső boritó anyaggal is le
öntetett a piactér délkeleti oldala, úgy, 
hogy remélhetőleg még e hónap első 
felében az aszfalt-járda teljesen elké
szül, nagyban emelve, szépítve, váro
sunk főterének külső képét. Mindenki
nek feltűnik s egyáltalán nem érthető, 
hogy a főtér 31-es számú háza (Bernáth- 
féle ház) előtt miért hagyták meg a 
régi bazaltkocka-járdát. Nagy szépség
hiba ez, amit okvetlenül el kell tün
tetni az aszfalt-járdának ezen ház előtt 
is történő megépítésével.

A beiratások a Zeneiskolába
szeptember hó 1—-10. na
ponta az iskola helyiségei
ben (M uzeum ) 10—12 és 
14—16 óra között lesznek 
megtartva. — A rendes ta
nítás szeptember hó 5-én, 
hétfőn kezdődik.

Folytatják a Rimaszabályozás mun
kálatait. A szlovákiai országos választ
mánynak Országh József elnöklete alatt 
szerdán tartott ülésén foglalkozott a 
választmány a Rimaszabályozás ügyével. 
Mint ismeretes, a Rimaszabályozás mun- 
munkálatai a magas vízállás és a mun
kabérek emelkedése, valamint a kőár
differenciák, de nem utolsó sorban az 
árlejtésnél magát elszámitó vállalkozó-
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nak a vállalattól való oldózkodása miatt 
abban maradtak és az országos választ
mány a munkára uj pályázatot irt ki. 
Az országos választmány azonban a be
érkezett pályázatokat az ajánlott árak 
tulmagassága miatt kielégítőknek nem 
tartván, szerdai ülésén elhatározta, hogy 
a Rimának ezen mintegy 700 méternyi 
hosszúságú szakaszán a szabályozási 
munkálatokat saját rezsijében folytatja. 
Az országos választmány határozata ál
talános megnyugvást keltett. A csapa- 
dékmentesebb időszak beálltával a mun
kálatok folytatása megkezdődik ezen 
szakaszon s reméljük, hogy a további 
szakaszokon sem szenvednek ezután ha
lasztást a Rimaszabályozási munkálatok. 
Szükséges ez föltétlenül, egyrészt az ár- 
vizveszedelmek elkerülésére, másrészt a 
munkanélküliség enyhítésére.

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

Megszólaltak a vadászpuskák. . .
Augusztus 16-tól megkezdődtek újra a 
vadászatok s széles határunkban meg
szólaltak mindenütt a vadászpuskák ... 
Az eldurrant puskák füstje kékesen 
száll fel a már ősziessé vált, hűvösödő 
levegőben. — A kukoricásban felhang
zik újra a vidám haliihó, amelyből a 
hajtők csapata felveri a riadt fogolycsa
patokat. A nyúl még biztosan tovame
nekülhet, az ő bundájára a vadásztör
vény szerint csak későbben kerülhet 
a sor. — A szétrepülő sőrétektől talált 
fogoly véresen zuhan a sárga tarlóra ... 
A fölhangzott füttyszóra apertiroz a ki
tanított vadászvizsla. ... Az idén a nap
sugaras meleg március kedvezett a vad
szaporulatnak és sok vad kerül majd 
terítékre, úgyhogy szent Hubertusz lo
vagjai kiélhetik nemes vadász szenve
délyüket. ... Valamikor külföldi vadá
szok jártak városunk környékére vadász
ni, akik messze földre elvitték vadászte
rületeink vadban gazdag jó hírét. ... A 
napokban tehát újra megindult szépszá
mú vadászaink között a nemes verseny, 
hogy ki lő több vadat? Az ősember 
ösztönei ébrednek fel ilyenkor vadásza
inkban, akik a történelmi kor előtt 
csak vadászatból és halászatból tartot
ták fenn küzdelmes életüket...

Elborult elmével az élőhalottak sor
sát élésnél lehet-e szánalmasabb? — 
kérdhetjük, olvasva a hirt, hogy Mala- 
tinszky Zoltán nyugdíjas betegsegélyző 
intézeti tisztviselő, ki hosszabb ideig 
városunkban is működött, folyó hó 1 -éré 
virradó éjszaka, pozsonyi lakásán hir
telen megőrült és a pozsonyi kórház 
tébolydájára szállíttatott be. A szomorú 
hir a szerencsétlen ember és családja 
iránt őszinte mély részvétet váltott ki 
városszerte.

Filmszínház. Folyó hó 3 4-én a „Kar
thágó eleste" cimü olasz gyártmányú 
film kerül bemutatásra, mely az egész 
kontinensen bámulatba ejtette a nézőket 
gigászi méreteivel, a nagy tömegeket 
irányitó körültekintő rendezéssel s a 
benne lüktető lenyűgöző események és 
történések korhű szemléltetésével. A ró
mai birodalom történetében kimagasló 
hősi tényeket csodálatra méltó grandió
zussa l domborítja ki e kitüntetett film.

Folyó hó 6-án a „Florentina" cimü 
német verziós filmjáték kerül színre La- 
macs rendezésében. E film üde és le
bilincselő jelenetekben elénk tárja Flo- 
rentina változatos életfolyamatát, kinek 
apja tengerészkapitány s igy már gye
rekkorában felébredt benne a tenger 
iránti vágy s ezért minden áron tenge
rész akar lenni. Főszereplők : Hörbiger 
Pál, Geraldine Katt, Hans Holt, Dagny 
Servaes.

Folyó hő 7-én a „Rjepkin hadnagy" 
cimü cseh nyelvű film kerül lepergésre, 
mely a 1916. évben még dúló világhá
ború számtalan szivbeható epizódok tö
megéből meríti tárgyát a melyek min
dig a legnagyobb izgalommal, legtelje
sebb érdeklődéssel vonultatják fel a drá
mai belsővel telt eseteket. Főszereplők: 
VI. Borsk^, A. Mandlová, Veverka, stb.

Folyó hó 8-án az „Elnökkisasszony" 
cimü pompás magyar film reprize lesz, 
mely nagy vonzóerővel bir a benne sze
replő művészgárda révén, melyből ki
emelkednek mint főszereplők Muráti 
Lili, Jávor Pál, Kabos Gyula, Gomba
szögi Ella stb.

Vége a nyaralásnak.
Még fullasztó hőségnek kellene lenni, 

hisz a nyárban vagyunk, de már meg
csap az ősz szele, jelezve, hogy nemso
kára vége a nyaralásnak.

Egész héten át abnormálisán hideg idő 
van. Esik... esik s mi esernyő alá búj
va felöltőkben dideregve sietünk cé
lunk felé.

Szinte kárörvendéssel gondolunk 
azokra, akik még nyaralnak valahol a 
Kárpátok vadregényes bércei közt. Bi
zony okosabb megszakítaniok a nyara
lást, mert rossz időben itthon is fagyos- 
kodhatunk.

A férj rendszerint munka ürügye 
alatt itthon marad, élvezi a boldog sza
badságot „Szalma". A lakást ugyan be
lepi a por s pókok szövik serényen há
lóikat a sarokban és a képek mögött de 
ő ezt észre sem veszi.

Mindjárt az első nap körülnéz szóra
koztató után.

Az a kis barna Karola nem is volna 
rossz, gondolja s rögtön meg is kezdi 
az ostromot. Karola kész örömmel lesz 
szórakoztatója a szegény magára hagya
tott férjnek s együtt járnak kirándulni, 
de már a második hét végén valahogy 
megunja a férj a boldog szalmaságot. 
Valahogy odagondol a családja felé. 
Vájjon mit csinál az asszony, hízott e 
Lacika? Észre sem veszi, hogy őnagysá- 
ga már másodszor kérdez tőle valamit 
s mivel feleletet nem kap, duzzogva for
dul el.

A nagy csendre felfigyel. Észreveszi, 
hogy valami nincs rendjén. Már nem tö
rődik vele. Hamarosan megjön a család. 
Sőt most már kellemetlen is, hogy fog
ja lerázni a nyakáról? Hátha megtudja 
az asszony? Igazán nem érte meg az a 
kis szórakozás azt a sok drukkolást, ami 
ezután következik.

Egy nap azután megjön az értesítés. 
Jön a család. Lázas igyekezettel szellőz
teti a lakást s feledve Karolákat siet 
az állomásra, hogy magához ölelje sze
retteit.

Ugyanígy van a feleséggel is. Boldog 
örömmel készülődik az útra, alig várja, 
hogy távol legyen hazulról, hogy kipi
henje az egész év robotos fáradalmait, 
de amikor ott van, valami csalódásfélét 
érez. A fenyők fenséges szépsége nem 
gyakorol rá kellő hatást, minden gondo
lata hazaszáll, mert úgy érzi, otthonhagy
ta lelkének felét.

Hosszúra nyúlnak a napok, röpülni 
szeretne haza az otthonba s szinte tolná 
előre az időt, hogy mielőbb hazame
hessen.

Végre eljön az a nap is. A vonat meg
áll, azután haza, az otthonba, vár a 
kötelesség.

Egymásután mindenki hazajön. Feke
tére sülve, vagy lefogyva, vagy meghíz
va, ki milyen célból ment nyaralni 
Mindenki újságol valamit a másiknak. 
Mindenkinek megvan a maga élménye, 
lassan azonban ez is elmúlik, mire az 
utolsó lomb is lehull, feledésbe megy a 
nyaralás, visszazökkenünk ismét a régi 
kerékvágásba s már csak a lebarnult 
bőr mutatja, hogy mi is nyaraltunk va
lahol, de mire eljön a farsang, senkin 
nem látszik meg a nyaralás nyoma, mert 
hiába a báltermekben még ma is a va
kítóan fehér bőr hódít s furcsán festene 
a néger szin a pazarfényű csillárok alatt.

S P O R T .
A Cs. A. F. — M. L. Sz. KözépkerDIeté- 
nek XXV. sz. hivatalos közleményei.

A CsAF—MLSz Középkerület direktó
riuma folyó év augusztus hó 29 én meg
tartott ülésén a CsAF—MLSz Középke
rület 1938/39. évi bajnokság őszi fordu
lójának sorsolását a következőképpen 
ejtette meg.

I. oszt. bajnokság.
Szeptember 18:

Füleki TC XI.—Apátfalusi SC, 
Tornaijai SC-Osgyáni SE selej
tező győztese—R. Törekvés SE 
Tamásfalvi MSC—Losonci AFC 

Szeptember 25: TMSC—Törekvés SE 
ASC—TSC, ŐSE győztese 
FTC XI.—LAFC

Október 2 :  TSC, ŐSE győztese- FTC XI. 
LAFC—Törekvés SE 
TMSC—ASC

Október 9: LAFC—TSC, ŐSE győztese 
FTC XI.-TMSC 
Törekvés SE—ASC 

Október 16 ASC—LAFC
FTC XI.—Törekvés SE 
TMSC—TSC, ŐSE győztese

II. oszt. bajnokság.
Szeptember 18:

Panyidaróci ITE—LAFC XI. 
ŐSE, TSC vesztese—R. Törek
vés SE XI.
szabadnapos Hajnacskai FC 

Szeptember 25: HFC—RTSE XI.
ŐSE, TSC vesztese—LAFC XI. 
szabadnapos PITE 

Október 2 :  LAFC XI.—RTSE XI.
HFC—PITE
szabadnapos ŐSE, TSC vesztese 

Október 9: LAFC XI.—HFC
ŐSE, TSC vesztese—PITE 
szabadnapos RTSE XI.

Október 16: HFC —ŐSE, TSC vesztese 
PITE—RTSE XI. 
szabadnapos LAFC XI.

Elölálló egyesületek a pályaválasztók.
Amennyiben valamelyik kisorsolt mér

kőzést az egyesületek más terminuson 
akarnák lejátszani, úgy azt mindkét fél 
köteles 8 nappal a kisorsolt dátum előtl 
a Kerületnek bejelenteni.

Miután a Füleki TC és a Losonci AFC 
a harmadik FTC—LAFC ifjúsági bajnoki 
mérkőzés terminusában és színhelyében 
nem tudtak megegyezni, a Direktórium 
fenti mérkőzés terminusát 1938. szep
tember hó 4-ében állapította meg, szín
helyéül pedig Panyidarócot jelölte ki. A 
mérkőzés tehát a Panyidaróci ITE pályá
ján délután 4 órakor kezdődik a LAFC 
és a FTC egyesületek rendezésében. 
(Mindkét fél, valamint a PITE és a BT 
VIII. 29-én ki lettek fenti határozatról 
értesítve. 181/38.

A direktórium az Ifjúsági Bajnokság 
eldöntésére a gömöri és nógrádi csoport 
győzteseinek döntőmérkőzéseinek leját
szását szeptember hó 11- és 18-ában 
állapította meg. A gömöri csoport győz
tese a R. Törekvés SE ifjúsági csapata. 
A nógrádi csoport győztese a FTC— 
LAFC mérkőzés győztese lesz. Az első 
mérkőzés tehát szeptember hó 11-én 
Rimaszombatban kerül lejátszásra.

Felhívjuk tagegyesületeink figyelmét, 
hogy a megállapított kerületi átalány- 
összegek 75%-ának befizetéséről folyó 
év szeptember hó 20-ig annál is inkább 
gondoskodni szíveskedjenek, mert ellen
kező esetben kénytelenek leszünk a Köz
pontnál felfüggesztést javasolni.

A P.M.H. VIII. 28 iki számából:
Az IB kötelezi a Rimaszombati TSE-t, 

hogy a folyó hó 21-én elmaradt RTSE 
KSC országos döntőmérkőzésből kifolyó
lag a Kassai SC-nak járó 800 Ke — té
rítést — záros határidőn belül fizesse 
meg. (S. 313/38.)

Az IB tárgyalta az egyesületi segély
kérelmeket, azokat két részre osztva — 
az MTSz-hez címzetteket kellő javaslat
tal alátámasztva — továbbította, mig a 
Szövetség címére szóló ügyeket külön 
mérlegelés tárgyává fogja tenni.

Fölhívjuk egyesületeink figyelmét, hogy 
a központi Titkárság szombati napon 
csak délután 6 óráig tart hivatalos órát. 
Fontos!

Rimaszombat, 1938. augusztus hó 30. 
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k, 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Kassai SC—Törekvés 4 :0  (1:0). —

Biró: Dolyák.
Törekvés : Gajarsky — Kocsis, Lőkös 

— Molnár, Árvay, Riz — Vályi, Tromka, 
Fuchs, Paskulják, Sápy.

Az első CsAF—MLSz országos dön
tőmérkőzést Kassán játszották le. A mér
kőzés gyenge színvonalon mozgott, s a 
Törekvés tartalékokkal tűzdelt csapata 
kénytelen volt a vendéglátó csapat na
gyobb átütő ereje előtt meghajolni. A 
vereség dacára a Törekvés volt a tech
nikailag képzettebb csapat s ha komp
letten tudott volna a mérkőzésre kiállni, 
bizonyára nem győzött volna a KSC 
ily elhatározó módon.

Az első félidőben kiegyensúlyozott 
volt a játék menete, a Törekvésnek sok 
gólszerzési alkalma kihasználatlanul ma
radt. A második félidőben azután felül
kerekedett a KSC és a kimerült Törek
vés nem bírta az aránylag súlyos vere
séget elhárítani.

A Törekvésből Gajarsky, Árvay, Ríz, 
Lőkös váltak ki.

Vasárnap a Slovan zsupabajnoki 
mérkőzésre látja vendégül az Utekácsi 
SK csapatát. Az utekácsi csapatot min
dig szívesen látták városunkban s igy 
nagy érdeklődésre tarthat számot a mér
kőzés, amely délután 3 órakor kezdődik.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Német nyelvórákat ad
olcsón, a legújabb módszer 
szerint Ing. Tóth Vilmosné
Koháry-utca 23. sz.
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Jánosi-ucca 12.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦♦
♦
♦

♦
♦

Egy modern
ötszobás összkomfortos
új lakás kiadó.
Cim: megtudható ezen lap 
kiadóhivatalában.

E la d ó
egy jó karban levő

pianínó.
Cim megtudható a k i a d ó b a n .

Áutótaxi-Nemény!
Telefon szám  8.

Kényelmes kis és nagy 
auték bel- és külföldre.

Szeptember 11-iki középkupa mérkő
zésre 1— 2 személy kerestetik.

Iskolakönyvek,
♦

mindenféle iskolai felszerelések 
u. m. aktatáskák, körzők, festékek, 
ceruzák, füzetek, töltőtollak stb. 
legjutányosabban beszerezhetők a

könyv- és papir- 
k eresk ed ésb en .Literatura

Rimaszombat, Jánosi-ucca 6. sz.
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