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A béke megteremtése
érdekében hetek óta folyó ismere
tes tárgyalások még mindig nem 
jártak eredménnyel. A tárgyalások 
grafikonja a teljes hullámzás képét 
mutatja: a tárgyaló felek nem tud
nak megegyezésre jutni.

Az egész világ feszült figyelem
mel kiséri a tárgyalásokat s megál
lapítható, hogy a földön a békéről 
— de a háborúról is — soha sem 
esett annyi szó, mint most, a nagy- 
háború befejezése utáni huszadik 
esztendőben, amikor maguk a fran
cia földön békét diktált államok 
kormányai is mindinkább arról 
győződnek meg, hogy a legyőzői
teknek nyilvánított népekre rákény- 
szeritett békeszerződések egyálta
lán nem biztosítják a békét s nem 
különösen az európai népek bé
kéjét.

A húszév óta fennálló „békés" ál
lapot szerintök is nem drótozható, 
foltozható, toldozható meg többé 
holmi paktumokkal és nem tartható 
fel ilyen reparálásokkal a béke 
már-már széteső műve.

A hosszuranyuló tárgyalások a 
maguk komolyságával érthető izga
lomban tartják a világot, hiszen 
már nem a béke megmentéséről, 
hanem annak megteremtéséről és 
oly módon történő megalapozásáról 
van szó, amikor legalább is hosz- 
szabb időre biztosittassék a népek 
fejlődési és haladási nyugalma és le
hetősége, eközben azonban a tár
gyaló felek a háborúra készülődés
sel is intenziven foglalkoznak s a 
tárgyalások mérlegén a béke és há
ború egymást billegteti.

A tárgyalások elhúzódása bizo
nyos taktikázást mutat minden vo
nalon, amint az az egyezkedő fe
leknél vitás kérdésekben a hétköz
napi életben is rendszerint meg
nyilvánul, mindegyik fél minél ke
vesebb engedménnyel és minél na
gyobb előnnyel akarván létre
hozni a tervezett egyezséget.

Bűvészkedéssel, csalafintasággal, 
diplomáciai titkos sakkhuzással 
nyugalmat biztositó békét, kölcsö
nös megnyugvást adó egyezséget 
még soha sem lehetett kötni. A bé
ke ügyét szolgáló államférfiaknak 
mindig becsületes őszinteséggel kell 
dolgozniok s elsősorban is arra 
kell törekedniök, hogy azok az ál
lamszerződések, melyek a békét
lenséget okozták s a melyeknek 
tarthatatlanságát már maguk a

szerződéskötésnél szerepelt államok 
és államférfiak is többé kevésbbé 
belátták, elhibázottságukat elismer
ték s egy és másban a szerződés
beli megáliapitásokat már hatályta
lanították is, igazságtalanságaikban 
tévedéseikben helyesbittessenek, az 
elszenvedett sérelmek orvosoltassa- 
nak, hogy igy azután megnyugvás 
költözzön az emberiség szivébe.

Minden népnek egyenlő a joga s 
egyik nép sem nyomhatja el a má
sikat, a Szeresd felebarátodat, mint 
tenmagadat krisztusi kinyilatkozta
tásnál fogva sem.

Tiszta krisztusi szeretettel vég
zett, őszinte és igaz, jóratörekvő 
munkálkodással lehet csak a tartós, 
igazságos békét megteremteni, csak 
igy lehet az igazságtalanság tövis 
szúrásaitól vérző sziveket meggyó
gyítani, a lelkekben a békemagját 
elhinteni. Azon békéét, melyre az 
emberiség fejlődése és jövő boldo
gulása érdekében szüksége van a 
világ minden népének, győzőknek 
és legyőzötteknek egyaránt.

K b r  kerül sor az olcsó ültél fo
lyósítására a kereskeüők és iparo

sok részére?
Kevés magárahagyotlabb.a sors csapá

sainak védtelenül kiszolgáltatottabb tár
társadalmi réteg van, mint a kereskedő 
és iparostársadalomé. A rendkívüli Idők 
tetszésük szerint pusztították soraikat, 
mert szervezetlenül, minden segitő intéz
kedés nélkül vágott közöttük széles 
rendet a válságos időszak. Elgyengül- 
ten, talán túlzás nélkül mondhatjuk, 
hogy megtizedelten, felismerték az ösz- 
szefogás jelentőségét, a felzárkózás fon
tosságát.

Erre vall az az erőteljes és széles
körű megmozdulás, amely arra irányul, 
hogy legalább aggkorukra, a munkakép
telenség idejére némileg ellátottak le
gyenek. Az éhhaláltól, helyesebben nél
külözésektől mentené meg az önálló ke
resettel biró iparosokat és kereskedőket 
az a törvényjavaslat, amely erről a tár
sadalmi osztályról kiván gondoskodni 
élete alkonyán.

Nem árt megjegyezni, hogy a szegény 
Ausztriában, Hitler bekebelezése előtt, 
törvény biztosította az önálló kereske
dőknek és iparosoknak havi mintegy 
30 koronányi járulék ellenében az or
vosi, kórházi, szanatóriumi gyógykeze
lést. Halál esetén pedig fedezték a te
metkezési költséget, helyesebben ennek 
megtérítése fejében mintegy 2500 koro
nát fizettek ki a hozzátartozóknak.

Kétségtelen az, hogy a mai körül
mények között a kormányzatnak sürgő
sebb és fontosabb tennivalói vannak, 
mint az önálló keresettel birók aggkori

és nyugdijbiztositására vonatkozó tör
vény életbeléptetése. A gyakori sürgeté
sek azonban minden bizonnyal elvezet
nének a szóbanforgó kérdés előbbre- 
viteléhez, talán a megoldáshoz is. Ilyen 
körülmények között kívánatos, vagy 
még inkább elsőrendű kötelessége mind
azon testületeknek és szervezeteknek, 
amelyek magukba tömörítik az iparoso
kat és kereskedőket, hogy napirenden 
tartsák ezt az ügyet és bizonyos idő
közökben követeljék az említett törvény 
megvalósítását.

Ezzel egyidejűleg foglalkoznia kell 
úgy az ipartársulatoknak, mint a keres
kedelmi köröknek ezzel a problémával, 
amelynek megoldása segítségével ez az 
egyre szegényedő társadalmi osztály ol
csón és könnyen jutna hitelhez. Vannak 
máris erre irányuló elgondolások, de 
azok keresztülvitele aligha várható célra
vezető akciók nélkül. Minden alkalom
mal foglaljanak tehát állást és a kor
mányzattól sürgetőleg követeljék ennek 
a célkitűzésnek mielőbbi megvalósítását.

Hangsúlyozni is felesleges, hogy ez 
az intézkedés számottevően hozzájárulna 
a hitelviszony megjavításához, fogyasztó- 
és vásárló-képesebbé tenné a kereske
dőket és iparosokat, mivel elősegítenék 
a gazdasági élet élénkítését.

A gyermeknapié jelentősége.
Az egyik budapesti napilap a gyer

meknapló jelentőségével foglalkozik a 
pedagógia terén és azt mondja, hogy az 
első magyar „naplóvadász" Kempelen 
tanár, akinek munkáját az alábbaikban 
ismerteti:

A tudomány tulajdonképpen a pedagó
giának, a gyermeknevelésnek egy ága. 
Lényege az a felismerés, hogy az igazi 
pedagógiának elsősorban a gyermek 
érzelem- és gondolatvilágát kell kiku
tatnia ahhoz, hogy azt a nevelés mód
szerivel sikeresen befolyásolhassa. A 
gyermek lelkének megismeréséhez pedig 
a legcélravezetőbb út a gyermekek leg
őszintébb megnyilvánulásainak, naplóik
nak tanulmányozása. Külföldön már év
tizedek óta foglalkoznak ezzel a tudo
mányággal, a „naplótan"-nal, fáradságos 
munkával, sok-sokszáz naplót gyűjtöttek 
össze, melyek adatait külön intézetekben 
vizsgálták meg, hogy bepillantást nyer
jenek a gyermek leikébe. Nálunk Ma
gyarországon, ez uj tudományág első 
művelője Kempelen Attila dr. tanár, aki 
több mint egy évtizede dolgozik ezen 
a téren.

Ennek a tudományágnak — mondja 
Kempelen Attila dr. — a jelentősége 
nagyon nagy. Hiszen a modern külföldi 
pedagógiai rendszerek e tudomány kuta
tási eredményeinek figyelembe vételével 
készültek el és amikor külföldi pedagó
giai módszereket veszünk át, akkor tu
lajdonképpen nem számolunk a magyar 
gyermekek speciális lelki beállítottságá
val. Nálunk ez a tudományág még meg
lehetősen fejletlen, magam egyedül nem 
voltam képes támogatás hiányában meg
felelő számú naplójegyzetre szert tenni 
és igy inkább a külföldi kutatások ered
ményeit vesszük át. Pedig a gyermek 
világnézeti fejlődéséről, olvasmányairól,

kedvenc foglalkozásairól, az egyes tár
gyak iránti képességeiről a legbiztosabb 
képet a napló tanulmányozása utján sze
rezzük meg. Magam többnyire csak fel
nőtt ismerőseimnek egykori naplójegy
zeteire voltam ráutalva, a legtöbb szülő 
ösztönszerüleg húzódik attól a gondolat
tól, hogy gyermekeinek legtitkosabb gon
dolatait „kiszolgáltassák az avatatlan 
idegennek" és megfeledkeznek arról, 
hogy mi ezzel csak a tudományos neve
lésügy szolgálatában állunk.

A külföldi naplókutató tudomány a 
kapott eredményeket két irányba igyek
szik magyarázni. Az egyik irányzat ki
zárólag materialista alapon áll és sze
rinte a kapott eredmények azt mutatják, 
hogy az ifjúság lelkivilága tulajdonkép
pen a szervezet, a test érésének vissza- 
tükrözése. Ez az irányzat tehát az ifjú
ság lelkivilágában a testi folyamatok ki
fejezését látja. A másik irányzat, amely 
a szellemtudomány álláspontját vallja 
magáénak, azt állítja, hogy a testi érés 
jelenségei csak mint lelki élményt be
folyásolják az ifjúság lelkivilágának ki
alakulását és a korszellem, a családi 
élet, a környezet, szóval szellemi erők 
azok, amelyek az ifjúság lelkiéletét 
döntően befolyásolják. Az igazság való- 
szinüleg a két álláspont között van. A 
testi érés és a szellemi tényezők kiegé
szítik egymást. Arra vonatkozólag, hogy 
a korszellem mennyiben befolyásolja az 
ifjúság lelki életét, tapasztalataim alap
ján a következőket mondhatjuk : külföl
dön statisztikai vizsgálatok alá vették a 
háboruelőtti, a háborualatti és a háboru- 
utáni generációk naplójegyzeteit. És 
csakugyan úgy találták, hogy az egyes 
generációk bizonyos hasonlatosságokat 
mutatnak fel. A háboruelőtti generációk 
naplójegyzetei a konvenciók iránt meg
nyilvánuló előszeretetet, az egyéni kezde
ményezés hiányát, a társadalmi forma
ságok tiszteletét mutatják. A háboru
alatti generáció naplőjegyzeteiben he- 
roizmus és idealizmussal párosult pesz- 
szimizmus nyilvánul meg. A háboru- 
utáni évek jegyzetei felületes materia
lizmus, melyet át és átsző az erotika. 
A későbbi években javult a helyzet és 
ma már közelebb állunk a háboruelőtti 
évek mentalitásához.

De azért az érési folyamatnak is 
nagy szerepe van a korszellem és a 
környezet alakitó hatása mellett az ifjú
ság gondolat- és érzelemvilágában. Erre 
vonatkozólag statisztikai adatokat készí
tettem a rendelkezésemre álló napló
jegyzetekből. így különbséget találtam 
a fiuk és leányok lelkivilágának fejlő
dése között. A fiuknál a gyermekkor 
végén, a serdülés elején, naiv optimiz
mus uralkodik. Azután növekszik a 
pesszimizmus a tizennegyedik és tizen
hetedik életév között, ez az élettagadás 
a tizenhetedik év végén jut el a mély
pontjára. Azután visszatér az optimiz
mus, de most már ez kritikai optimiz
mus, amely az élet jelenségeit vizsgálat 
alá veszi. A leányoknál ez a fejlődés 
nem mutatkozik ilyen szélsőséges for
mákban. Náluk az optimizmus és a 
pesszimizmus többnyire keverten ural
kodik lelkivilágukon. De azért nagy vo
nalakban ez a fejlődési vonal náluk is 
megtalálható. Mindenesetre meg keli

Szeptember 18-ától minden vasárnap táncest, október 1-én szüreti mulatság az Iparoskörben.
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jegyezni, hogy a fiuk naplójegyzeteiben 
az élet sohasem tűnik fel olyan nagy és 
nehéz problémának, mint a leányoknál. 
Lelki kérdések nem izgatják őket any- 
nyira, a serdülő korban inkább külső
ségek érdeklik őket, mig a leányok in
kább elvont kérdésekkel foglalkoznak. 
Optimizmusuk később, a serdülő kor 
végén, gondolati irányba terelődik, mig 
a leányok az érzelmeknél maradnak.

A vakációnak  vége
van, lassan, lopakodva itt az ősz s egy 
szürke keddi napon közelebb húzod szé
kedet az Íróasztalhoz; kezdődik. Két 
félbehagyott levél, amit most folytatnod 
kell, egy felvágatlan könyv, amelyet 
okvetlen el kellett volna olvasnod ak
kor, de most már ennek semmi értelmét 
nem találod, aztán az érkezett levelek 
s a felbontatlan újságok... Mennyire 
nem újságok már ezek sem, panta rhei, 
— hol vagyunk már attól, hogy Japán 
üresen fenyegetőzik s diplomáciai há
borúba kezd ... Még ott rejtőzik benned 
a nyár révülete, viszaemlékezel napsü
téses domboldalra s esős reggelekre, 
egy szénásszekérre, amely felfordult az 
utón s virágillatra a Sturec oldalában, 
régi ismerősökre, akikkel Lőcsén várat
lanul találkoztál s egy bakonyi kőtörőre, 
aki egy reggel panaszkodott Veszprém- 
megyében.

Előveszed a ceruzákat s faragni kez
ded, húzod-halasztod az időt, kínosan 
méred a perceket, de ezek a percek át
futnak már a vakációból a mindennapi 
munka kosarába, idegesen perrennek, 
már sürgetőek.

Még a júliusi nap fényében sütkére
zel s nyári fényképeket veszel elő, egy 
röpke feljegyzést nézegetsz és sok kis 
bosszúságot kezdesz megbocsátani.

Aztán kopognak s jön a villanyszámla 
s jön a gázszámla s jön az elmaradt 
multhónapi tagdíjért egy férfiú s hoz
zák a számlát, amit júliusban kellett 
volna kifizetni s egy sürgető levél adót 
int, aztán csekkeket küldenek minden
féle cégek s egy levél hiv sürgős ta
nácskozásra.

— Kurtakeszire is ki kell menni, — 
mondja egy figyelmeztető s valaki sür
gősen kéri vissza kéziratait, aztán meg
zördül a telefon : Itthon vagyok. A ré
vületnek, a szép nyárnak vége.

Már jönnek szembe az utcán a régi 
ismerősök, a megszokott kedves arcok 
s kíváncsian tekintünk egymás szemé
be : ki hogyan változott meg azóta. 
Van, aki soványodott s annak örül, 
van, aki kövéredett s annak örül. Az 
embereket soha nem lehet kiismerni...

Angéla nővér rokona.
Irta: Horváth Zoltán.

Sok mindenféle baj és viszontagság 
után végre nyugalmat talált a zárda 
csendes ölén. A szent falak eltakarták 
előle a világot, igaz, hogy az éltető nap
sugarakból is kevés jutott be oda abból 
a súgás-bugásból is, ami pletyka és 
megszólás néven néha annyira keserűvé 
teszi a magánosán álló szegény nők 
életét. Azután nem kellett lótni-futni a 
megélhetés mindennapi gondjaival ter
helve sem. A kolostorban egy vállon 
nyugszanak ezek a gondok, a több váll 
nyugodtan imbolyoghat a törzs tetején 
s a fej két oldalán. — Nem kell törni- 
marni magát, készen kap mindent, ha 
nem is fényűző, dús módon, de egysze
rűen, a nyugodt életre elegendően.

Angéla nővér napjai egyszerűen teltek- 
multak a szent falak között.

Ő szépen, engedelmes öntudással el
végezte naponként a kiszabott munkát. 
Akár a gyermekek tanítását, vagy fel
ügyeletét bízták reá, akár valami egy
szerűbb házi dolgot, például a konyha 
vezetését, vagy a kápolna takarítását és 
díszítését.

Ezt mind olyan egykedvű, szent nyu
galommal látta el Angéla nővér, hogy 
akár nővér-társai, akár a főnöknő, nem 
olvashattak le mást az ő arcáról, mint 
a megelégedés szent sugárzását. Mert 
Angéla nővér nem kívánt semmit, csak 
tiszta lelki nyugalmat. Ez volt pár év 
óta minden vágya az életben. A mikor 
ott imádkozott a kápolnában összetett 
kézzel, szemeit az oltárra emelve, olyan 
buzgó, bensőségesen tudott az Istennel, 
meg a szentekkel társalogni, hogy a 
többi nővérek, kivált a fiatalabbak épül
tek rajta és kívánták maguknak azt az

Hogy mulatott a nyáron? — kérdezzük 
szeretettel s az arc, amely erre felel, 
néha felderül, máskor savanyúan húzó
dik össze, kinek milyen emlékei voltak 
a nyárról s az eltűnt percekről.

Van, aki Norvégiáig jutott, vagy Kon
stantinápolyi nézte meg. Van, — s ezek 
a többségiek, — aki az Apályi-sziget 
fényében sütkérezett vasárnaponkint s 
a hetényi országúton tette meg gyalog
túráit, kicsiny korcsmákban tartott szü
netet.

A nyár elment, kínosan, könnyen: 
kinek hogyan szolgált. Most jön az ősz, 
a nagyobb villanyszámla, a több gáz, a 
fa s a szén, a meleg kabát s a téli 
gond.

Újabb számla jön, újabb csöngetés. 
Sürgős levél érkezik s valaki kopog az 
ajtón.

A nyári révület elszállt, megérkeztünk, 
kezdődik az egész újra elölről, mintha 
nem történt volna semmi... (thyvi.)

Teremtsünk rendet és tisztasá
got az utcán!

A város vezetőségének figyelmébe.
A napokban Pozsonyban rendelet je

lent meg, mely szerint, aki az utcán 
papirost dob el,

2 koronára büntetik meg.
Aki pedig banán- és dinnyehéj eldobá- 
lásával veszélyezteti polgártársai életét, 

10 korona büntetéssel sújtják.
De nemcsak Pozsonyhan, hanem más 
városokban is, sőt nagyobb községek
ben (pl. Nagysurány, Galánta) higiéni
kus, esztétikai és közbiztonsági szem
pontból már régen rendszabályokat hoz
tak be és

szigorúan büntetik azokat, akik 
bárminő hulladékot dobnak el 

az utcán.
Ha a szerencsétlen rimaszombati vagy 
a városunkban megforduló idegen pol
gár a dinnyehéjon elcsúszik, testi épsé
gének megrongálásán kívül súlyos anya
gi károsodás éri, (kórházi ápolás, 
munkaveszteség stb.) de senkit sem 
vonnak ezért felelősségre. Preventív in
tézkedés kellene és végre már rendet 
kell teremteni az utcán, melyet 

egyes emberek még mindig sze- 
métdomnak tekintenek.

Kérdőjellé görbül az ember
a gyakran egymást cáfoló, ellentétes közle
mények olvasásakor, amik mostanában na
ponként, szinte következetesen megjelennek 
a különböző hírlapokban. Egyik lap a 
másikat akarja túllicitálni szenzációkban s 
a nívó mértéke a libabőröztetésen túl már 
a fogak vacogtatásában vagyon a borzal
mak feltálalásában, mikor megpörköltetés- 
sel agyonkinzott emberekről, megnyúzott s 
tepertővé sütött, hizlalt négergyerekekről, 
egyszívvel élő hatosikrekröl és az égtuája, 
milyen szörnyűségekről hallunk, olvasunk.

De ez még miná hagyján, elvégre azért 
újság, hogy igazat írjon, ha borzalmas 
is az, áe mennyire bosszantó, mikor há
tunk meggörnyeá, fejünk előrebillenve lóg, 
alsótestünk az azon függő végtagokkal 
egyenesbe mereá s az igy alkotott ember- 
kéráöjel bambán bámulni, bután csodál- 
kozni kénytelen, itt-ott, ebben-abban az 
újságban, egy és ugyanazon számban az 
egymással teljesen ellentétes közlemények 
halmazát olvasva, nem beszélve a folya
matban lévő állampolitikai tárgyalásokról, 
hol e tekintetben valósággal kéjeleg a 
sajtó.

A helyzet hol javul, hol rosszabboáik 
s ehhez képest annak megítélésében hol 
optimisták, hol pesszimisták a lapok, a 
legtöbbször azonban egyik közlemény a 
másikat üti, dönti és cáfolja s a szegény 
olvasót itt, ebben éri a kérdőjellé mereve
dés veszedelme és a teljes homály sötét
sége, mely lehetetlenné teszi számára a 
tisztánlátást.

Öles — pardon — arasztnyi betűs cí
mű jelentések egyike a legoptimisztiku- 
sabb, a másik ugyancsak alaposan pesz- 
szimistahangu, de a legérdekesebb a múlt 
szombaton történt:

Optimistapista módjára a legkeávezőbb 
jelentéseket közölték a most az egész vi
lágot foglalkoztató diplomáciai tárgyalá
sokról a lapok. Amolyan optimizmus-áram 
ömlött szét a sajtóberkekben. „Általános 
föllélegzés“ enyhítette az aggódok keblei
nek szorongását: nohát, végre, mégis csak 
megesik a béke — nagyobb baj nélkül is. 
És mikor a föllélegzett olvasó a levegőt 
már-már a legalsó tüdöhólyagocskákat 
kitagitóan mélyre szippantva boldogan 
mosolyogni akar, — ja jj!  — szeme az 
újság nem is utolsó helyén ezen a híren 
akad meg: „A Právo Lidu a Ce Soir 
nyomán jelenti, hogy Runciman lord és 
missziójának tagjai Londonból legújabb 
gyártmányú gázálarcokat kaptak.u

A K őlcsey-em lékestet októ
ber hó 8-án, a színészek ittléte 
miatt, nem a Tátra-szállóban, ha
nem a Polgárikörben tartják meg. 
A rendezőség serényen munkálko
dik s az ünnepély mindenben méltó 
lesz a nagy magyar költő emléké
hez. Bővebben jövő számunkban 
tájékoztatjuk a közönséget, amikor 
a műsort is módunkban lesz kö
zölni.

Titkárválasztás. A Bodrogközi Gaz
dasági Egyesület titkárává Szabó Istvánt, 
a Sajóvölyyi G. E. titkárát választotta 
meg s őt főtitkári címmel ruházta fel.

Tanügyi hír. Vájtok Sándor tanárje
lölt helyébe Kálik Emma tanárnő a be
regszászi gimnáziumtól a rimaszombati 
magyar reálgimnáziumhoz helyeztetett 
át. Dr. Vince Jenőné szül. Flórián Mag
da tanárnő, aki a rimaszombati magyar 
reálgimnázium szlovák tagozatán taní
tott, hir szerint, egyelőre visszavonul a 
tanitástól.

Az uj rozsnyói főrabbi beiktatása.
Folyó hó 4 én iktatták be hivatalába a 
néhai Lemberger Izsó helyére nemrégen 
egyhangú lelkesedéssel rozsnyói főrab
bivá megválasztott Singer S. Leó volt 
rimaszombati segédlelkészt, Singer Re
zső rimaszombati főrabbi fiát. Délután 
5 órakor istentisztelet volt a zsidótem
plomban, ahol a beiktatás után, melyet 
az uj főrabbi édesapja végzett, Singer
S. Leó tartotta meg költői szépségű, 
magasszárnyalásu székfoglaló beszédét, 
majd a városháza kicsinynek bizonyult 
dísztermébe vonult a nagyszámú közön
ség, ahol az összes rozsnyói egyházak, 
hatóságok, egyesületek és intézmények 
képviselői, valamint a rimaszombati 
zsidó hitközség és annak intézményei 
nevében megbízott szónokok üdvözölték 
a fiatal, alig 24 éves nagyképzettségü 
lelkészt, aki meghatottan mondott kö
szönetét a megnyilvánult bizalomért és 
Ígéretet tett, hogy mindenkor a feleke
zetek közötti béke és a megalkuvást 
nem ismerő emberszeretet lesznek mű
ködésének vezérelvei. — Az egész vi
dék hatalmas érdeklődése jegyében le
zajlott beiktató ünnepség, melyen váro
sunkból is tömegesen vettek részt az uj 
főrabbi tisztelői, felejthetetlen élményt 
jelentett az összes jelenvoltaknak.

Alakuló közgyűlés. A rimaszombati 
Járási Kereskedelmi Grémium mellett 
működő Segédgyülekezet folyó hó 11-én, 
vasárnap délelőtt 10-kor a Tátra-szálló 
kistermében tartja alakuló közgyűlését

igazi mély áhítatot és lelki összesze- 
dettséget, ami Angéla nővér alakján el
őrelőtt.

Azt gondolták magukban, hogy An
géla nővér igazán példás apáca.

Kora reggeltől délig és délutántól a 
kora estéli nyugalomig sohasem lehetett 
Angéla nővért zavart arccal, nyugtalanul 
látni. Amint ő a dolgait végezte, amint 
a gyermekeket vezette, tanította, amint 
a fözőkanalat forgatta a fazékban, amint 
az oltár gyertyatartóit fényesítette, vagy 
az oltár egyszerű vagy csipkés lepleit 
feltüzdöste: mindez olyan lelki nyuga
lommal ment végbe, amiben, mint az ég 
kékjének tükrözésében, nem látható más, 
csak tiszta derű és szelíden mosolygó 
nyugalom. És ez a nyugalom mindig a 
lelki békét árasztotta környezete felé.

De egyszer mégis megtörtént, hogy 
az a tiszta fényesség, amely Angéla 
nővér szemeiből és arcáról sugárzott, 
rövid néhány percre elhomályosult és 
megzavarodott.

Ez pedig akkor esett meg, amikor 
Angéla nővért a vendégszobába hívták. 
Kereste őt egy világbeli ember, aki 
odahivatta Angéla nővért, hogy beszélni 
szeretne vele. Ez az ember pedig férfi 
volt és még hozzá fiatal katonatiszt.

Éppen intézeti fiatal lányok jártak 
arra a folyosón, akik kíváncsian tekin
tettek a vendégszoba felé és a félig 
nyílt ajtón át kandi szemeik meglátták 
az egyenruhát. Hirtelen összesúgtak és 
ez föltűnt Emerencia és Alojzia fiatal 
nővéreknek s azok is megtudták, hogy 
ki keresi Angéla nővért.

Mikorra előkerült Angéla nővér, ak
korra már néhány fiatal apáca szeme 
függött kíváncsian az ajtó nyíláson, 
nem is számítva azt a csapat fiatal leányt, 
akik távolabb pusmogtak a szokatlan 
látványon.

Angéla nővér nyugodtan jött elő a 
konyha tájáról, éppen az éléskamrában 
volt. Igazi angyali nyugalom honolt a 
szemeiben, mikor a reá irányuló sze
mek sugarai közt bement a vendég
szobába.

De milyen látvány tárult ott a kandi 
szemek elé? Angéla nővér, amint észre
vette vendégét, még az ajtót is elfelej
tette maga után betenni s a nyíláson 
át látható volt, hogy a fiatal katona ke
zet csókolt Angélának. Ez is nagyon 
feltűnő volt s az angyali nyugalmu 
apácán gyors izgatottság rezgése tűnt 
föl, azután pedig átölelte és megcsókolta 
a fiatal katonatisztet.

Ezután a látvány után zárult csak be 
a vendégszoba ajtaja. De akkor már a 
künnálló leányok és apácák szemei za
varral telt botránkozással meredtek a be
zárt ajtóra, amely mögött kitudja milyen 
érdekes szerelmi jelenetek lejátszódása 
végződhetett a földult fantáziák előtt.

Suttogtak, majd csendesen beszéltek 
a hihetetlen esetről. Ott járkáltak a kö
zelben a folyosón, mert ezt nem lehetett 
csöndesen elintézni és végére kellett 
járni a dolognak. Volt olyan, aki a fő
nöknőnek is tudtára adta a hallatlan 
dolgot.

Végre távozott a szobából a vendég 
a külső ajtón s a folyosó felől kinyílt az 
ajtó s azon előlépett Angéla nővér, akit a 
képzelmek már botrány hősnővé avattak.

Nem látszott rajta semmi zavar, sem
mi izgalom. Ismét a régi, nyugodt egy
kedvűséggel, ártatlan mosollyal jött elő 
a vendégszobából.

Ez hallatlan, ennek a végére kell 
járni? Suttogja egy szemtanú, aki látta 
az ajlónyiláson előbb a borzasztó csókot.

— Mondja csak, kedves Angéla nő
vér, hogy csókolhatta meg azt a fiatal 
katonatisztet?

Angéla nővér igazi angyali sugárzású 
arccal igy felelt a kérdezőnek :

— Hogyne csókoltam volna meg, ked
ves nővér, azt a tisztet? Hiszen az ő 
anyja az én anyámnak egyetlen leánya.

Pár percbe került, amig megoldódott 
a találós-kérdésszerü válasz. De aztán 
egyszerre mély tisztelet hangján rebeg- 
ték a kiváncsiak :

Hiszen az a katonatiszt Angéla nő
vérnek legközelebbi rokona: a tulajdon 
édes fia.

Ezt már igazán megcsókolhatta.

Minden áldás fölülről jön...
Irta : Soós Gyula.

Ami igaz, az igaz. Rátarti ember volt 
öreg Koták István, de volt is rá oka. 
Gazdag ember, biróviselt ember, azóta 
pedig, amióta megunta a bíróságot, meg- 
süvegelt kurátora volt a községnek. Szi
gorú ember volt, nem is szívelhették na
gyon, különösen a fehérnép s ha a legé
nyek, mégis el-eljártak háza tájára, az 
inkább bogárszemü feketehaju, fiatal fe
lesége miatt történhetett.

No, ne tessék rosszra gondolni! Zsófi 
asszony a leghivebb feleség volt min
dig — de jó magyar asszony, akinek 
mindig volt eldugva a kamrában egy 
üveg bor, meg egy szál füstölt kolbász 
a férfilátogatók számára.

Mi, gyerekek, már hajlamosabbak 
voltunk Koták bátyánkhoz s nem is 
mondtuk rá, hogy fösvény. Mert mindig 
akadt tarisznyájában ilyenkor nyárutója 
felé egy-egy kukacos alma.

Persze, csak kukacos. Amit levert a 
szél. Ami épen piroslott a fán, úgy őriz
te az öreg Koták, mint a szemefényét. 
Gyümölcsérés idején minden éjszakáját
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Halálozás. Siolcz Sándor volt gépész 
82 éves korában f. hó 8-án városunkban 
m egh alt. Az idős régi iparosember holt
te s té t  őszinte részvét mellett f. hó 9-én 
h e lyez ték  öröknyugalomra. Halálát gyer
m ekei és unokái gyászolják.

N. Biró Béla papírgyári tisztviselő 74 
éves korában Nagyszlaboson elhalálo
zott. Nagy részvét mellett helyezték 
holttestét örök pihenésre.

Helló József nagyrőcei róm. kát. plé
bános csütörtökön 75 éves korában 
m egh a lt. A szlovák eszmék egykor bá
tor harcosa hunyt el a megboldogultban, 
ak it szombaton, f. hó 10-én temetnek.

Gyermekdélután. A Magyar Gyer
m e k v é d ő  Egyesület helyi fiókja szept.
11- én jótékonycélu műsoros délutánt 
ren d ez  a Tamásfalvi-uti Konyha-kertben, 
d é lu tá n  3 órai kezdettel. — A kert bér
lő je , Konyha Géza ez alkalommal az 
egyesület utján kijelölt 100 gyermeket 
ingyen  uzsonnában részesít, mely áldo
zatkészség példaadásul szolgálhat minden 
áldozn i tudó s az ifjúságot féltő egye
sületi tag számára, valamint a még tagul 
nem jelentkezettek előtt is.— Belépti-dij 
n in c s , de jótékony adományokat hálás 
köszönettel fogad a rendezőség. — Min
den  elfogyasztott uzsonna egy-egy sá
p ad t, könyező gyermekarcra csal mosolyt 
és egészséget. — Legyünk ott mindnyá
jan , akik felelősséggel viseljük szivün
kön  a magyar jövőt, mindnyájan, akik 
együtt tudunk érezni és örülni a gyer
mekekkel és egy kellemes szép délutánt 
testvéries együttérzésben akarunk eltöl
ten i. — Egy uzsonnajegy ára 350 Ke.

Felhívás a szülőkhöz, nevelőkhöz és 
a tanuló ifjúság megértő barátaihoz! 
Az iskola év kezdetét vette. Sok növen
dék  anyagi gondokkal küzködik s nehéz 
probléma az, hogy miként szerezzék meg 
a könyveket, iskolaszereket, lakást? Az 
arra reászorulókat igyekszik megsegíteni 
a rimaszombati csszl. állami magyar 
reálgimnázium segítő egyesülete, mely 
egyesület 6 év óta e téren áldásos te
vékenységet fejt ki, s egyrészt tanköny
vekkel, tanszerekkel és felruházással siet 
segítségére a gimnázium szegénysorsu 
növendékeinek. A mostani iskola évben 
sok uj tankönyv bevezetése miatt külö 
nősen nagy segítségre van szükség, ma
ga a tankönyv igénylés a meglevő közel
12— 14.000 korona értékű tankönyv ál
lomány mellett legalább 10.000 koronás 
befektetést igényel, ha a kéréseket telje
sen kiakarja az egyesület elégíteni. Ez 
a meglévő tökét t e l j e s e n  felemészti 
s már nem jut segítség tanszerekre, élel
mezésre, tejakcióra, felruházásra. Az 
egyesület kéri tehát az érdekelteket és

künn töltötte a nagyhegyi szőlőben, a te
rebélyes borízű almafa alatt.

Talán ezért is voltak oly megbocsátók 
hozzá a legények, de mi, tiz-tizenkét 
éves sihederek igen rossz néven vettük 
tőle a dolgot. Fájt nagyon a fogunk a 
sárgálló aranyalmákra. Amik még sötét
ben is mutogatják magukat a terebélyes 
almafán.

Még szerencse, hogy szombat estén
ként otthon maradt. Csak nem szégyen
kezhet be vasárnap reggel hetes alsóban 
a faluba. Ahol őt várja a legelső pad a 
templomban. A kurátor urat.

Ilyenkor az öreg Zsiga cigányra bizta 
a féltett almafát, a részeges mezőkerülő
re. Zsiga jól tudta, hogy ha megszedik 
a fát, vége a tisztségének; oda is vac- 
kolt már szombaton délután az almafa 
alá. Megtörtént ugyan, hogy eközben 
megdézsmálták a szomszédos gyümöl
csösöket, de hát csak nem lehet egyszerre 
mindenütt az ember. Azután a kurátor 
uram voksa többet tett ki a féi faluénál, 
amit még egy szegény cigány is fölért 
ésszel.

Egy szeptemberi vasárnap reggel azon
ban ítéletidő támadt. Annyira, hogy Zsi
ga cigány jónak látta a szomszéd gazda 
viiyillójába menekülni a zuhogó istenál
dás elől. Ezt az időt válsztottuk ki mi 
ketten, János meg én, egy kis dézsma- 
szedésre. Elhelyezkedtünk a féltett fa 
ágai között és két kézzel válogatva a 
mosolygó almákat, szorgalmasan töm- 
ködtük a „kebelünket".

A lelkiismeret azonban nem hagyta 
nyugodni a vén cigányt. Kióvakodott a 
kalyibából, hogy megnézze: nem történt- 
e hiba kurátor uram almájával.

Zuhogott a zápor, Zsiga hát nyakába 
húzta a fejét, amint felénk közeledett. 
Dehogy mert volna fölnézni az égre. Te
le lett volna szeme-szája vízzel. Márpe-

általában az ifjúság barátait, támogassák 
a segítő egyesületet. Egy évi pártoló 
tagság dija mindössze 20'— korona, de 
elfogad az egyesület rendkívüli adomá
nyokat is. Tagsági jelentkezéseket el
fogad az egyesület titkára, Benkovits 
Gyula, pénztárnoka Holéczy Miklós ta
nár, tagsági dijak és rendkívüli adomá
nyok pedig úgy a rimaszombati bank, 
mint a Tátra banknál levő magyar reál- 
gimnázium segítő egyesülete folyószám
lájára befizethetők. Az egyesület elnök
sége számit a nagyközönség hathatós 
támogatására, hogy nemes céljait meg
valósíthassa. A bizakodó jövő az ifjúságé 
s ezt előmozdítani a mi szent köteles
ségünk ! A magyar reálgimnázium 

segítő egyesületének elnöksége.
Jönnek a színészek! Fischer Károly 

színigazgató nagyszerűen megszervezett 
társulatával a sziniidényt október 1-ével 
Rimaszombatban kezdi meg. Rimaszom
bat magyarsága szeretettel várja és látja 
a magyar kultúra minden pártolásra ér
demes, lelkes munkásait. — Az itteni 
idény november 1-ig tart, amikor a tár
sulat Kassára vonul be.

A Tompa-koszorú költségelszámo
lása. Tompa Mihály szobrának meg
koszorúzására alakult ad hoc bizottság 
a költségek fedezésére 490 korona ado
mányt kapott (Rimaszombat város 200, 
Korcsolya-egylet 50, Járási Közm. Tes
tület, Magyar Dalegylet, Polgárikör, Kát. 
Olvasóegylet, Iparoskör, Társaskör, Izr. 
Nőegylet, Blaha Lujza Társulat, Evang. 
Egyház, Ref. Egyház, R. kath. Egyház 
és Izr. Egyház egyenkint 20—20 korona) 
amely összegből 200 korona koszorúra, 
60 korona röpcédulákra, 10 korona kül- 
döncdijra, 2 korona nyugtabélyegre lett 
felhasználva és a felmaradó 218 korona 
pedig, az együttesen hozott határozat
nak megfelelően, a rimaszombati hősök 
emlékműalapja javára lett befizetve a 
Rimaszombati Bankhoz.

Kövecsesen is előadták a „János 
Vitéz“-t. A kövecsesi református ifjúság 
műkedvelő gárdája Kapczy Tamás lel
kész és feleségének ügyes betanításában 
és rendezésében vasárnap nagy siker 
mellett hozta színre Kacsóh örökszép 
daljátékát, a János Vitézt, az egyházi 
kulturház helyiségében, a templomtorony 
alapja javára. A rendkívül sikeres és 
zsúfolt ház előtt lepergett előadás min
denegyes szereplője pompásan oldotta 
meg feladatát, méltán rászolgálva a né
zőtér hálás tapsaira. A szinielőadást a 
nemzeti viseletbe öltözött kövecsesi leá
nyok szavalatai vezették be, akik Telek 
A. Sándornak a magyar falu életéből 
merílett költeményeit mutatták be a

dig a vizet soha nem szerette.
Hát amint odaér, látja hogy bizony tele 

van a fa alja almával. Ami a földön van, 
Isten adománya — gondolta magában — 
és hozzálátott a szebbje válogatásához 
maga is. Dehogy is gondolta volna, hogy 
nem a vihar verte le az almát.

Nekünk azonban nem tetszett a do
log. Hátha mégis föltekint egyszer és 
meglát bennünket a lombok között. Mit 
tegyünk? Jánosnak mentő ötlete támadt. 
Célbavette az öreget és a hátához su
hintott egy jól megtermett almát.

Zsiga bá’ fölvette az almát, megva- 
kargatta a hátát, azután becsusztatta a 
szép gyümölcspéldányt feneketlen ta
risznyájába.

— Kár ezér a sép gyümölcsér— só
hajtott föl és folytatta a mezgerelést.

Most én vettem célba az öreget. Úgy 
kupán találtam egy remek példánnyal, 
hogy leesett fejéről a százesztendős zsí
ros kalap. Utánam János hajított le még 
egy almát, majd megint én folytattam a 
hajigálást.

De ez már sok volt a szegény ci
gánynak. Két keze is kevés volt a sajgó 
testrészek vakarásához. Kiegyenesedett.

— Édes jó Istenem 1 — sóhajtott egy 
keserveset. — Hát már a hullottját is 
sajnálod a segény csigánytól ? A devla 
gyün ide másszor.

És elment. Mi is lemásztunk a fáról 
és eliszkoltunk ellenkező irányba. Dél
után tele volt a falu Zsiga cigány ese
tével. — Bejelentette az elöljáróságnak, 
hogy cserélni akar Fityóval, a másik 
kerülővel. Nem megy többé a Nagy
hegyre, ahol még az ég is ellene eskü
dött. Mert nem igaz az, hogy minden 
áldás, ami felülről jön. Bizonyitják a 
dudorok fején, hátán.

hallgatóságnak, osztatlan sikert elérve, 
majd egy magyar tánckettős és ének
szám került még műsorra. Az előadáson, 
amelyet táncmulatság követett, a kör
nyékbeli községekből is igen számosán 
vettek részt és felülfizetéseikkel nagy
mértékben segítették elő a nemescélu 
rendezés sikerét.

Gyászeset. Amint lapunk nyomása 
közben őszinte részvéttel értesülünk, 
Dr. Deutsch Miksa egyetemes orvos
tudor, városunk régi fogorvosa, életének 
63-ik évében f. hó 8-án Budapesten, 
hová műtét végett ment, váratlanul meg
halt. A megboldogult az itteni orvosi 
karnak egyik érdemes tagja volt, akit 
a város közönsége szerény, kedves mo
doráért szeretetben és tiszteletben ré
szesített. Hirtelen halála városszerte 
igaz részvétet keltett. Elmúlása hűséges 
hitvesén szül. Müller Borbálán kívül 
testvéreit: özv. Grosinger Miksáné szül. 
Deutsch Szerént, Magyar Lórándot, 
Deutsch Bélát és Istvánt, ezek családját 
és rokonságát borította gyászba. Holt
testét Rimaszombatban, vasárnap délután 
temetik.

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

Nótatarsoly címen Korentsy Sándor 
kiadásában 18 uj szép magyar nótát 
tartalmazó nótáskönyv jelent meg Lé
ván. A 7 szlovákiai magyar dalszerző 
legjobb szerzeményeit tartalmazó, Ízlé
ses kiállítású nótáskönyv bolti ára 1( 
korona, de a Magyar Család előfizetői 
6 koronáért kapják a lap melléklete
ként. Kapható minden könyvkereske
désben, a Magyar család szerkesztősé
gében Ipolyság és a szerkesztőnél: 
Korentsy Sándor, Léva Kollár-u. 33. — 
Aki szereti a magyar dalt s annak szép
ségeiben gyönyörködve szívben, lélek
ben fefrissülni akar, megszerzi ezt a 
végtelenül kedves nótákat tartalmazó 
daloskönyvet, melyben Juhászné-Nagy 
Gizella, Hajduné-Tombor Sári, Korentsy 
Sándor, Bohon Lajos, Gáspár János, 
Csizy Kálmán, Várady Aba Károly ki
váló szerzeményei foglalnak helyet.

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.

A hősök emlékmübizottsága közli,
hogy az emlékmű építési költségeire a 
legutolsó kimutatás óta a következő 
önkéntes adományok folytak be:
Lovas B é l a ............................ Kg 30.—
Orosz János............................ » 2 0 '-
Dr. Andrik László . . . . 50 —
Schwarz Lajos családja Miskolc,, 2 0 .-
Bogár B á l i n t ........................ w 20'—
Dr. Csák Géza Feled . . . » 40 ,-
Dr. Heuffel Róbert Pozsony . n 50.—
Névtelen adakozó................... 20.—
Váry János VIII. részlet . . n 17.—
Duna biztositó főügynöksége. r> 50.—
Somogyi S á n d o r ................... V 20.—
Rimaszombati társas és kultúr- 

egyleteknek a Tompa Mi
hály ünnepély alkalmából 
koszorú céljaira adott ösz- 
szegből felesleg . „ 218.—

özv. Lengyel Györgyné . . „ 10.—
Összesen Kg 565.— 

Eddig már nyugtázott önkén
tes adományok összege . . Ke 12596.—

Végösszeg Kg 13161.— 
A jószivü adakozóknak hálás köszö

netét fejezi ki az Emlékmű-bizottság.
AZ ŐSZI SZÜKSÉGLETEK beszerzése nem 

fog Önnek gondot okozni, ha bevásárlásait
I. K. S. jeggyel eszközli, mert 50 elsőrendű 
helybeli cégnél vásárolhat készpénzáron, de 
csak egy helyen, intézetünknél fizet kényel
mes havi részletekben. — Az I K. S. jegyeket 
minden hitelképes egyén beszerezheti az 
IPAROSOK és KERESKEDŐK HITELINTÉ
ZETÉNÉL, Rimaszombat, ahol bővebb felvi- 
lágositással készségesen szolgálnak.

Országos vásár Rimaszécsen. Folyó 
szeptember hó 19-én országos vásár lesz 
Rimaszécsen, amelyre mindenféle hasz
nos állat felhajtható, sertések is.

Hónapos vásár Rimaszombatban. 
Folyó szeptember hó 14-én (szerdán), 
hónapos vásár lesz Rimaszombatban,

Kinő 1P0LL0 mozgó
Szombaton és vasárnap, szeptember 10-én 
és 11-én a legkitűnőbb amerikai filmsláger:

100 férfi és egy leány
Deanna Durbin, Adolphe Menjou.

Kedden, szeptember 13-án érdekfeszitő 
amerikai kettős műsor:

A derék fegyenc - 44. sz. kém

Szerdán, szeptember 14-én a világhírű 
kémkedési nagyfilmnek másodbemutatója:

Mata Hari
Greta Garbó, Ramon Novarro.

Csütörtökön, szeptember 15-én érdekfe
szitő oroszul beszélő dráma:

Polezsajev tanár

amelyre mindenféle hasznos állat fel
hajtható.

Megnyílt a Prágai Őszi vásár. Szep
tember 2-án megkezdődött a 37. Prágai 
Nemzetközi Vásár, amely nyitva marad 
szeptember 11-ig bezárólag. Résztvesz 
2.827 cég, ebből 134 külföldi. A Prágai 
Mintavásáron mindenekelőtt a typikus 
csehszlovák iparágak nyertek elhelyezést, 
amiért is a kiállító ipar főkép külfölddel 
való összeköttetésekre van berendezve. 
A politikai állapotok következtében nem 
fűződnek túlságos remények nagy siker
re, de ennek dacára is a megnyitó na
pon európai államokból és a tengeren
túlról számos kereskedő érkezett be a 
Vásárra. Legjobban vannak képviselve 
Németország, Svájc, Lengyelország, Bel
gium, Magyarország, Románia és Jugosz
lávia. Kiviteli rendeléseket kötöttek le 
főleg az üveg — és porcellánipar, a 
háztartási cikkek és konyhaedények elő
állítói, a játékárúelőállítók és a bijou- 
terie cégek.

Az aszfalt-járda munkálatai városunk 
főterén a kedvezőbb idő beálltával erős 
tempóban folynak s a jövő héten való
színűleg befejezést nyernek.

A p á r iz s i  szőrme-kiállításon
a Nerz- és perzsa-szőrmék mellett a 
simulékony, finom Sealskin-szörme e 
saisonban a favorit-szőrme.-Bundákat, 
paletókat elsőrendű kivitelben a leg
újabb francia modelek szerint készít

Elsőrendű szűcs
munka. Fővárosi 

szabászat!
S C H M I D L
szűcs-szőrmeáruháza 

(Rózsa-ucca Tátra-száíló.)

Értesítés. A polgárikör elnöksége ér
tesíti igen tisztelt tagjait, jó ismerő
seit és barátait, hogy f. hó 10-től kezd
ve a szokásos szombatesti tánces
téket már a kör nagytermében tartják 
meg. — A tánc kezdete előtt 8 órakor 
mindig társasvacsora lesz. A vacsorára 
a házfelügyelőnél kitett aláírási ivén le
het mindig jelentkezni.

Nagy tűz pusztított Péterfala-pusz
tán. Kramaí Ciril péterfalapusztai (Kál- 
nó mellett) telepes birtokán szombaton 
este nagyarányú tűzvész pusztított. Ed
dig ki nem derített körülmények között 
kigyulladt a lakóházzal összeépített mar
haistálló, amelyben 21 darab szarvasmar
ha és hat ló volt elhelyezve és a tanya
beliek minden erőfeszítése dacára porig 
égett, valamint a padláson elhelyezett 
egy waggon búza és takarmány a lán
gok martaléka lett s a tűznek a lakó
házra való átterjedését is csak rendkívül 
nehezen lehetett megakadályozni. A kár 
meghaladja a negyvenezer koronát, ami
nek csak egy része térül meg, miután 
az egész gazdaság csak tízezer koronára 
volt tűzkár ellen bebiztosítva. A tűzeset 
ügyében a csendőrség széleskörű nyomo
zást indított.

Visszaélések a munkanélküli segé
lyekkel. Két évvel ezelőtt a prágai nép
jóléti minisztérium a szirkvashegyi és 
rákosbányai munkanélküli bányászok 
felsegélyezésére 82.518'— korona segélyt 
utalt ki a kerületi bányászszervezetnek, 
amelynek vezetői előirásellenesen nem
csak a vagyontalan és munkanélküli bá
nyászok között osztották ki az összeget, 
hanem a segélyből illetékteleneknek is 
bőségesen juttattak. Feljelentés folytán a 
minisztérium közegei rájöttek a vissza
élésekre és a bányászszervezet vezetői 
közül Piater János, Laciak András és 
Strba András ellen bűnvádi feljelentést 
tettek. Az eljárás folyik.
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Táviratozzon telefonon. A mai idő
ben minden percnyi veszteség drága, 
azért minden előfizető táviratozzon tele
fonon. — A telefonelőfizetők telefonon 
nemcsak beszélgetést közvetíthetnek, ha
nem táviratokat is feladhatnak, igy az
tán nem kell a táviratokat személyesen 
vagy küldönccel a postán- feladni, ami 
időmegtakarítást jelent, jobban kihasz
nálja a telefont és ezzel elősegíti táv
iratának gyors továbbítását. Minden 
előfizetőnek joga van kérni táviratainak 
telefonon való leadását, amely címére 
érkezik. — Minden egyes táviratnak 
telefonon való közvetítésére a posta 
1 korona külön közvetítési dijat számit, 
mely összeget a távirat feladási össze
gével együtt a hónap végén a telefon- 
számlához csatolja. — A postahivatal
nál, ahol állandó telefon-szolgálat van, 
ezen előfizetők a hivatalos órákon kivül 
az éjjeli órákban is közvetíthetik táv
irataikat. — Előfizetők kérjék minél 
előbb bélyegmentes kérvényben, hogy 
ezt az előnyt minél előbb kihasznál
hassák. — Közelebbi felvilágosítással 
készséggel szolgál minden postahivatal.

Filmszínház. Folyó hó 10- és 11-én 
bemutatásra kerül „100 férfi és egy 
leány“ c. amerikai film melyben Leopold 
Stokavski a híres dirigens, továbbá De- 
anna Durbin és Adolphe Menjou játszák 
a főszerepeket. Patsy, a híres hegedű
művész 15 éves leánya Frost millio
mosnő biztatására 100 tagú zenekart 
szervez. A milliomosnő azonban megfe
ledkezik róluk s igy Patsyra hárul a 100 
állásnélküli zenészről való gondoskodás, 
amit bravúros módon megold.

Folyó hó 13-án kettős műsor kerül 
lepergésre, I. „A derék fegyenc", 11. „A 
44. számú kém" cimü amerikai filmek, 
melyek változatos és érdekfeszitő me
séjük révén végig lekötik a nézőt s az 
izgalmas események minden jelenete 
változatosságot nyújt. Az 1. film fősze
replői Wallace Beery és Una Merkel.

Folyó hó 14-én „Mata Hari" cimü 
nagyfilm kerül előadásra. Mata Hari 
a párizsi Adriani lokálban mint táncos
nő lép fel és senki sem sejti, hogy ez 
a világháború legveszedelmesebb kém
nője, ki megismerkedik Rosanov orosz 
repülőtiszttel s ebbe komolyan belesze
ret. Mata Harit letartóztatják, amikor 
meglátogatni készül a megsebesült tisz
tet, aki előtt tagadja kétségbeejtő hely
zetét. E filmben Greta Garbó mélységes 
asszonyságával növeli művészetét. Part
nere Ramon Novarro. Szerepelnek még
L. Stone és L. Barrymore.

Folyó hó 15-én „Polezsajev tanár" c. 
orosz gyártmányú film kerül színre. A 
világháború utolsó előtti évében, amikor 
Péterváron nagy Ínség uralkodott, a 
75 éves Polezsajev tanár gyanúba ke
veredik, még tanítványai is hidegen fo
gadják, de ő tudományával s egyenes
ségével mindezeken felülkerekedik.

Farkas István novelláskötete. Farkas 
István ízes, magyaros írásait már hosz- 
szú évek óta szeretettel olvassa a cseh
szlovákiai magyar közönség. írásaiban 
fajtájának végtelen szeretetét, a magyar 
föld és a néplélek minden izét meg le
het találni. „Fényképek" cimen közölt 
szívből irt karcolatait minden magyar új
ságolvasó jól ismeri. Novellái majdnem 
mindig eseményszámba mennek, s két
ségkívül egyike legjobb prózairóinknak. 
Most készülő uj novelláskötete, mely a 
„Hajnal a határon" címet viseli, a kitű
nő iró mintegy húsz újabb elbeszélését 
tartalmazza. Az országszerte nagy érdek
lődéssel várt könyvet a Magyar Család 
adja ki, teljesen modern grafikai kiállí
tásban. Farkas István uj könyve, mellyel 
hosszabb pihenő után jelentkezik, ese
ménye lesz itteni könyvkiadásunknak. A 
több mint 200 oldalas, pompás könyv 
elő jegyzési ára kartonkötésben, kétszin- 
nyomású, művészi borítólappal 16 — Ke; 
Ízléses, egészvászonkötésben, művészi, 
külön védőlappal 22'— Ké. portómentes 
küldéssel. Az uj, bizonyára mindenki 
szivét egy csapásra megnyerő Farkas
kötetre előjegyzéseket már most elfogad 
a Magyar Család kiadóhivatala, Ipolyság 
Temető-utca 12 A „Hajnal a határon" a 
mi könyvünk, a mi írónk írja, akinek 
„Szlovenszkó lelke" c. Írása két évvel 
ezelőtt méltán szerzett a legszélesebb 
körökben is megérdemelt feltűnést. Sze
retettel ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Letartóztatás tiltott műtét miatt. 
Kiszely Mária magyarrőnai illetőségű 
cselédet a múlt napokban egy rimaszom

bati ismerősének lakásán szülési fájdal
mak lepték meg s amikor az előhívott 
orvos utasítására a kórházba beszállí
tották, a koraszülést levezető orvosok 
megállapították, hogy tiltott műtét esete 
forog fenn. A fiatal anya bevallotta, hogy 
szégyenétől minden áron igyekezett meg
szabadulni és egy ismeretlen nő közve
títésével Rimaszombatban egy angyal
csinálással rendszeresen foglalkozó szü
lésznő megfelelő honorárium ellenében 
tiltott műtétet végzett rajta. Az állam- 
ügyészség intézkedésére a rendőrség a 
közkórházi kezelés befejeztével azonnal 
letartóztatta a lelketlen anyát és tettes
társainak kézrekeritése céljából az eljá
rást meginditotta.

Egy mindenkiért.
Mindenki egyért s egy minden

kiért. Ezen jelszóval és ezen elv 
szerint még lehetne segiteni az em
beriségen.

A közérdek a legfőbb egyéni ér
dek s kell, hogy a közérdekért 
mindnyájan kivétel nélkül szívvel 
— lélekkel munkálkodjunk.

Az emberek életközössége meg
kívánja azt, hogy egyakarattal 
mindnyájan nemcsak a saját, hanem 
embertársaik érdekeit is szem előtt 
tartva dolgozzunk.

Az, aki nem tud valamely társa
dalmi közösségbe beilleszkedni s 
aki mindig a saját egyéni érdekeit 
nézi, nem érdemli meg embertársai 
megbecsülését.

Minden ember, legyen az sze
gény, vagy gazdag, úr vagy szolga, 
egy láncszemét képezi az emberek 
életközösségének, fontos tehát, hogy 
ez a láncszem erős legyen, mert 
mindaz, aki nem munkálkodik a köz
jó érdekében, aki forradalmakat szit, 
aki szét akarja tépni azt a bizonyos 
láncot, mely az embereket egymás
hoz köti, az emberiség jóléte ellen 
tör.

Hiába hangoztatják, hogy ha kell 
vér árán szerzik meg a jövő gene
ráció nyugalmas, gondnélküli életét, 
hiába mondják, hogy a jelenlegi vi
lágnak már pusztulnia kell, hogy egy 
jobb, egy emberibb élet támadhas
son a romokon, mert a kollektív 
közösség gondolata kivihetetlen va
lami.

Látjuk ezt Szovjetoroszországban 
is, ahol a megvalósult közösség 
gondolata oly rosszul ütött ki, hogy 
elvette az emberek munkakedvét, 
mert nincs ami ambicionálja, nincs 
ami tettre sarkalja, ha nem lehet 
magánvagyon.

A nyomorúság és felszított osztály
gyűlölet az, ami az emberek kezébe 
adja a fegyvert, hogy embertársaik 
irigyelt s vélt boldogsága miatt el
lene forduljanak.

Még a legföldhözragadtabb sze
gény embernek is ott kisért a lelke 
mélyén az örök ábránd, a vagyon
szerzés gondolata. Éppen ez teszi 
számára gyűlöltté a vagyonos osz
tályt, mert elérhetetlennek tartja és 
irigyeli annak anyagi jólétét. Fáj 
neki, hogy amig az egyik jólétben, 
bőségben él addig neki nélkülözni 
kell sokszor a legszükségesebbe
ket is.

így vetődött fel a közösség esz
méje, hogy ne legyen magánvagyon 
s mindenki emberi elbánásban s 
rendes megélhetésben részesüljön 
a közös vagyonból.

Azonban a közösség eszméje 
sem igazságos, már csak azért sem, 
mert az egyik ember ügyesebb, 
gyorsabb, szorgalmasabb, mint a 
másik, tehát egyenlő nem lehet az
zal a kevesebb tudásúval, eszerint

több jövedelmének, vagy rendesebb 
ellátásának kell lennie. Már pedig, 
ha egyik embernek nagyobb a dí
jazása, mint a másiknak máris nem 
lehet a másikkal egyenlő. Mihelyt 
mindenkit igazságosan, érdeme sze
rint díjaznának, máris fönnállana 
ismét a társadalmi osztály külömb- 
ség, már csak azért is, mert hisz 
mindenütt, még a gyárakban is kell 
egy vezető, aki a többi fölött áll. 
A katonaságnál parancsnokok, a 
munkahelyeken munkavezetők.

Hogy az emberiség bajain segít
sünk, mindnyájunknak oda kell tö
rekednünk, hogy egymást támogas
suk, egymást segítsük, ne legyen 
előttünk rangkülönbség akkor, ami
kor szenvedő embertársainkon kell 
segíteni s azok jólétéért kell mun
kálkodnunk.

Ne csak a mi egyéni érdekeink, 
hanem mindnyájunk érdeke lebeg
jen szemünk előtt, csak úgy fog az 
emberiség boldogulni tudni.

Az egy mindenkiért és mindenki 
egyért eszméje védi meg az egyé
niség veleszületett jogait s érdekeit, 
úgy azonban, hogy az azért a kö
zösség szempontját se sértse.

— Én tudom,
— én mondom.

Olyanforma ez a két kiszólás, mint az
— izé —, vagy még annál is hiábavalóbb. 
Mert mig az — izé — se árt, se használ, 
éppen csak szépség hiba; addig az — én 
mondom, én tudom — odavetése, többet 
árt mint használ, mivel bizonytalan fel
tevésekre ad okot és fölösleges gátláso
kat támaszt.

Nem is mondja ezeket talán senki se 
meggondolás után, hanem csak úgy hir
telen fellobbanásból vagy még inkább 
valahonnan észrevétlenül felszedett rossz 
szokásból.

Aki gondolkodik és maga esze után 
akar előre haladni, az mástól sem kíván
hatja, hogy gondolkodás, megfontolás 
nélkül bizza magát, cselekvő erejét bár
kire is és menjen akár ismert, akár is
meretlen kicsiség vagy nagyság után 
mint a vaklégy.

Pedig, egyes vagy többesekkel folyó 
megbeszélések alkalmával, ha valaki 
azzal akar súlyt adni a maga szavainak, 
hogy azt jelenti ki : én tudom, vagy én 
mondom — ez úgy tűnik fel, mintha 
azt kívánná, hogy már más mindenki 
hallgasson el és bizza rá magát arra az 
egyre, menjen gondolkozás nélkül ő 
utána.

Az ilyen erőlködés és erőltetés rend
szerint nem hasznot, de kárt s még 
kettős kárt is okoz.

Ugyanis a gyöngébbek, akik úgyis 
szívesen hagyják a gondot és munkát 
másnak, nem törődnek többé semmivel, 
rábízzák, hogy gondolkozzék, aki olyan 
jól tudja s az csinálja a dolgot is, nekik 
jó lesz, akárhogyan is lesz, állnak vagy 
mennek, amint a kürtös vagy kolompos 
szó parancsol.

Az erősebb lelkek meg mást tesznek. 
Mert ők is szeretnek gondolkodni, nem 
hajlandók elfogadni, hogy elég, ha csak 
egy valaki gondolkodik s egy akarat 
érvényesül, teljesen félreállnak tehát s 
nem is akarnak tudni semmiről semmit. 
Ha elég, hogy csak egy embernek le
gyen esze, hát legyen, mondogatják, de 
akkor viselje a felelősséget is, teszik 
hozzá. Akinek dicsőség kell, vigye a 
terhet is.

Ilyenformán aztán egy, vagy egy-két 
ember nyakába szakad a gond és mun
ka s biz az meg is látszik az eredmé
nyen, viseli a hiányosság, felületesség 
bélyegét. Ha közérdekű törekvés körül 
történik ilyen szertehullás, vagy széthú
zás, az összesség vallja kárát, mindenki 
issza a levét.

Majdnem igy van, ez a helyzet ma a 
világban. Mindenfelé valami széthúzás, 
szétzüllés, összevisszaság miatt panasz
kodnak. A nyomorúság átka egyformán 
terhel, de birására az akaratok nehezen 
tudnak egyforma osztozkodásban össze
fogni, holott közös terhet, csak közös 
erő viselhet el.

Közös erőt azonban csak megegyező 
akarat fejthet ki.

De ez se lehetetlen. Aki elől van. 
örüljön, ha a holnapot már megoszthat
ja, hiszen holnap már más lehet a jó, 
az, amit más lát, más tud. S a cél: jöj
jön a jobb.

S P O R T .
A Cs. A. F. — M. L. Sz. Középkerületé
nek XXVI. sz. hivatalos közleményei.

Közöljük tagegyesületeinkkel, hogy a 
Közép-kerület I. osztályában való jogo
sultságért játszott selejtező mérkőzések 
győztese a Tornaijai Sport Club csapata 
lett, az Osgyáni Sport Egylet csapatával 
szemben. így tehát a múlt héten közölt 
I. és II. oszt. bajnokság sorsolásához 
pótlólag közöljük, hogy az I. osztályban 
a TSC—ŐSE selejtező győztese helyére 
a Tornaijai SC, mig a II. osztályban a 
ŐSE—TSC selejtező vesztese helyén az 
Osgyáni SE csapata értendők.

Figyelmébe ajánljuk egyesületeinknek, 
hogy az őszi bajnoki mérkőzések ren
dezésénél a pályákon kifüggesztendő fi
gyelmeztető táblák elkészítéséről idejé
ben gondoskodjanak, mert a mérkőzé
seket vezető bírák a figyelmeztető táb
lák nélkül nem fogják a mérkőzéseket 
levezetni.

Felhívjuk tagegyesületeink figyelmét, 
hogy mérkőzéseikre a helyi tűzoltóság
tól (mely már minden községben van) 
egy hordágyat kérjenek, melyen az eset
leg megsérült játékost kivihetik a pályá
ról, hogy első segélyben részesítsék. 
Ezt az egyesületeknek saját játékosaik 
érdekében kötelességük megtenni. Már 
számos sérülésnek lett súlyos következ
ménye a hordágy hiánya. Ugyancsak 
fontos a jól felszerelt mentőláda is!!!

Átigazolási rész:
1938. szeptember hóban a következő 

átlépési bejelentések érkeztek :
Bedécs László: Tornaijai SC—Rim. 

Törekvés SE.
Paragi Tivadar. Losonci AFC—Füle- 

ki TC.
Hegedűs József: Füleki TC—Losonci 

AFC.
Megjegyzéseket a következő számban 

közlünk.
Rimaszombat, 1938. szeptember hó 8. 

Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 
társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Slovan—Utekácsi RSK 5:1 (3:1). -

Bíró: Mihók.
A Slovan első zsupabajnoki mérkőzé

sén igen szép eredményt ért e l: sikerült 
a kiváló utekácsi csapatot — amely 
egyébként négy tartalékkal játszott — 
jó játék után magas gólaránnyal meg
vernie. A Slovan is két tartalékkal volt 
kénytelen kiállni s góljait Zapletal (1), 
Hanuska (2), Lackovics (2) lőtték.

A Slovan vasárnap Breznón játszik. 
Erős küzdelemre van kilátás, mert a 
múlt vasárnap a breznói csapat is jó 
eredményt ért el. Döntetlenre van ki
látás.

Felelős sze rk esz tő : R á b e l y  K á r o l y .

Slovák és német nyelvet tanít
magán- és csoportórákban 
R Ő C Z E Y  J E N Ő N É  

Rimaszombat, Ferenczy - ucca 26. sz.

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

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

Rimaszombat, 1938. Nyomatott R áb aly  K Á ralj könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


