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Az Idő méhében megfogant ne
héz napok egymást követik s a 
politikai élet egén most vihartjós- 
!óan feltornyosult fellegek sötétsé
gükből csak nem akarnak engedni. 
A csehszlovák köztársaságban élő 
különböző nemzetiségű népek e 
sorsdöntő napokban érthető érdek
lődéssel tekintenek a közvetlen fe
lettük gomolygó sötét felhők felé 
s ha lelkűket szorongás érzése fog

ja el, vájjon lehet-e azon csodál
kozni ? Nem; sőt egészen termé
szetes az, mert az egyformán ko
mor és komoly időkben az állam 
vezetésére hivatottak a megoldásra 
váró nehéz probléma csomóinak 
kibogozásával olyan megegyezés 
létrehozását kapták feladatul, amely 
az itt élő különféle nemzettesteket 
a legközelebbről érinti.

Múlt számunkban már megem
lékeztünk ezekről az állampolitikai 
tárgyalásokról s arról az egyezségi 
eljárásról, mely immár több hét 
óta folyik, egyrészt a csehszlovák 
kormány, másrészt az itteni nem
zetiségek, főleg és a legmélyebbre 
láró hatékonysággal a szudéíané- 
metek között, sajnos, mindezideig 
eredménytelenül.

Ezen a héten Benes köztársasá
gi elnök és Hitler német birodalmi 
vezér és kancellár ismeretes be
szédeivel foglalkozott főleg a vi
lágsajtó és közvélemény, ezek fog
lalták el a politikai és diplomáciai 
élet pitvarát.

A szenvedélyek izzó kohójából 
ki-kipattanó szikrák által felgyúj
tott lelkek a beszédeket megelőző
leg is már, de különösen az azo
kat követő napokban olyan sajná- 
atos erőszakosságokra ragadtatták 

magukat, hogy ezek következtében 
a csehszlovák kormány tizenhat 
szudétanémet területen fekvő já
rásra terjedően elrendelte a sta
táriumot s egyidejűleg az egész 
köztársaság területén rendeletileg 
betiltotta a gyűlések megtartását, 
arra való tekintet nélkül, vájjon 
politikai jellegűek, avagy politika
mentesek-e azok s hogy vájjon az 
összejöveteleket zárt helyiségben, 
vagy pedig a szabad ég alatt akar
ják-e megrendezni. A felvonulások 
és hasonló rendezések is e tilalom 
alá esnek.

A rend és nyugalom helyreállí
tása és fenntartása végett a kor
mány a legerősebb eszközöket volt 
kénytelen igénybe venni, ami elég
gé igazolja a nehéz napok felle

ges voltát, ugyancsak erősen sötét 
elborultságát.

A politikai élet horizontját alapo
san besötétitő események egymást 
követik s azokról a napi sajtó a 
közönséget már részletesen érte
sítvén, a rájuk történő kitérést, 
velük való foglalkozást teljesen 
mellőzzük.

Tény és letagadhatatlan valóság 
történelmi napokat élésünk. Bár
mily terhesek is ezek a napok, 
akármilyen súlyos is a reánk sza
kadt, eseményekben viselős idő: 
nem szabad hogy kétségbe, fölös
leges izgalmak lázába essünk.

Az állam minden népének aggo
dalmas lélekkel is meg kell őriz
nie teljes higgadtságát, legnagyobb 
nyugalmát és mindenkinek fegyel
mezetten és a közrend fenntartá
sára éberséggel és közremunkál- 
kodással elő kell mozdítania a né
pek nyugalmi- és fejlődési szaká
nak békés megteremtését s ezzel 
magának a mindenkit kielégítő 
igazságos békének a létrehozását. 
Óvakodjék mindenki izgalmatkeltő 
vagy éppen rémhírek terjesztésétől, 
munkakörünket töltsük be maradék
talan szorgalommal, dolgozzon ki-ki 
zavartalan nyugalommal.

Mi, magyarok, kiket nem ke- 
vésbbé érdekeinek a szóbanforgó, 
eredményre azonban még nem ve
zetett tárgyalások, hozzánk méltó 
s bennünket jellemző fegyelmezett
séggel nézzünk a további fejlemé
nyek elé és a kivételes intézkedé
sek szigorú betartásával, nyugal
munk megőrzésével igyekezzünk a 
közrend biztositói lenni, azon biza
kodó reménységben, hogy a tár
gyalások alatt felsorakoztatott sé
relmeink orvoslásával, jogos és tör
vényes kívánságaink teljesítésével 
a békés megoldás minket is ille
tően létesül s a nehéz sóhajokat, 
súlyos gondterheket és bántó igaz
ságtalanságokat likvidáló, orvosló 
béke örömteljes napja a maga 
szépségében mielőbb ránk is, a mi 
egünkön is fölragyog.

Figyelmeztetés! A pénzügyi minisz
térium 54.520/38 — V/14 a számú rende
leté értelmében, azok a felek akiknek 
a vagyonuk az illeték egyenérték kive
tése alá esik, kötelesek benyújtani be
vallást az illetékegyenérték kivetése 
cé'ból 1938, szeptemb. 30-ig bezárólag 
egyenesen a pénzügyi igazgatósághoz. 
A szükséges nyomtatványokat 1’20 K-ért 
lehet beszerezni az adóhivatalnál.

Nem halt még ki az idealizmus.
A mai világ meglehetősen sivár és 

inkább azt keresi, ami hasznot hoz. 
Ezért becsüli nagyra a technikát és an
nak találmányait, mert azon a téren 
igen jó anyagi haszon és előmenetel re
mélhető.

A mai fiatalság nagy részének agyát 
túlfütik az ilyen elképzelések. Nem is 
csodálkozhatunk ezen az anyagi elő
nyökre beállított lelki törekvéseken, ha 
elgondoljuk a magunk fiatalkorának 
kedvező helyzetét és azt a nehéz, sok
szor súlyos állapotot, ami a mai fiatal
ság szellemét a föld poráig lenyomja 
és az eszmények tiszteletét kiöli belőle. 
Talán ha nagyobb szeretettel és önfel
áldozással foglalkoznánk az ifjúsággal, 
akkor sikerülne kibillenteni lelkületét a 
lenyomott hangulatokból és újra föl
emelni valamennyire az eszményiség 
virágokat nyitó, bimbókat sarjadzó ta
lajára.

De hát ez nagy fáradsággal, igazi ön- 
feláldozással járó feladat és a mai ne
héz életviszonyok aligha szülik meg az 
ilyen kedves, derűs életre nyitogató, 
erőslelkü munkásokat, hacsak az isteni 
küldetés nem ihlet meg újra a mi ko
runkba illő nevelő apostolokat, amint a 
múlt idők nagy átalakulásai között ren
desen születtek ilyenek, akik a kor 
szellemét magukkal tudták ragadni. De 
hát ahhoz nagy önfeláldozás és igazi 
Istentől sugalt hivatás szükséges. Ez 
pedig még ez ideig nem látszik a mi 
társadalmi életünk homályos utjain.

Ezért hát az Ifjúság avval szeret fog
lalkozni, az után fut és töri magát leg
szívesebben, amiből legtöbb hasznot és 
anyagi előmenetelt remél.

Technikai találmányokon töri a fejét 
és ott Is legtöbbször nem azon, ami az 
emberiség nyomorát enyhíteni tudná, 
ami az ember sorsát megjavítaná, ha
nem inkább az öldöklő szerszámok ki
találásán ábrándozik, mert hiszen az, 
ha sikerül, leghamarabb juttatja anyagi 
előmenetelhez.

Mostanában olvashattuk, hogy húsz 
éven aluli ifjú sikerrel foglalkozik a 
halálsugár fölfedezése terén. Nagy do
log volna persze, ha ezt tökéletes és 
biztos hatással föl tudná találni, mert 
ez hatalmas fegyvert adna harcolók ke
zébe és az államok óriási jutalmakat 
adnának a fölfedezőnek.

Igaz, hogy azután akadnának ismét 
hamar más fiatal, esetleg idősebb felfe
dezők, akik arra vetnék és feszítenék 
agyukat, hogy kitalálják a halálsugarak 
hatásának megakadályozását, amint hogy 
eddig rendesen minden öldöklő szer
számnak megtalálták az ellenszerét.

De ettől eltekintve, ez a mi nyomott 
és földig süllyesztett korszakunk tanú
sága, hogy a mi csaknem gyermekkorú 
ifjúságunk ilyen öldöklő találmányok ki
gondolására fesziti agyát.

A régibb, Igazi békekorban a 20 év 
körüli ifjúság mással foglalkozott, más
sal törődött. Belefaragta a padok desz
kájába annak a lánynak nevét, aki ifjú 
szivét bájos megjelenésével ideális von
zalmakra tudta varázsolni. Arról ábrán
dozott és esetleg versekben öntötte ki 
szivének azt a derűjét, amit az a ked
ves alak sugárzott reá néhanapján meg
jelenésével.

Ez már mindinkább kezd kiveszni a 
világból, amely az anyagi gondok fene

ketlen útvesztőjébe kezd merülni.
Megérjük még tán azt is, amit Ma- 

dáchunk énekelt meg az Ember tragé
diájának falanszteri jelenetében, hogy a 
kicsiny gyermekeket játék helyett, anyai 
szeretet hiányában, algebrai egyenletek
kel és más hasznothozó számításokkal 
fogják a sivár életben előmenetelre ne
velni.

Hát hisz ez mind szép és hasznos 
dolog, de nem a gyermekkorban, ami
kor mesékre, eszményekre van szükség, 
hogy a lélek el ne veszítse derűjét.

Másként úgy járhatunk, mint Petőfink 
irta egy igen anyagias család fejéről, 
akivel nem lehetett másról beszélni, 
mint szalmáról, trágyáról, gyapjúról és 
hozzáteszi a költő szelid iróniával: 

„Költői dolgok mindenek felett: 
Csak úgy hizik tőlük a képzelet!“

De ne essünk, kérem, még kétségbe 
a mi világunk állapotán. Még nem me
rült bele egészen az anyagiasságba és 
az öldöklő találmányok hajszolásába. 
Akad még a fiatalságban egy kis esz
ményi irányzat, egy kis idealizmus is. 
És ez a kicsi reményt nyújt talán arra, 
hogy gyarapodni fog a jövőben.

Most olvasom, hogy Dánia fővárosá
ban, Kopenhágában szépségkirálynőt 
választottak egész Európának. — Ezt a 
Miss Európa szépségkirálynői rangot 
egy karcsú, szőke finn leány nyerte el.

Amint hire kelt a dolognak, amint a 
lapokban a hir szárnyaira vette a szép 
lány nevét: egész sereg házassági aján
latot kapott, egyebek közt jelentkezett 
egy milliomos dán gyáros is a kérők 
között,

A szép leány, az uj Miss Európa 
azonban kijelentette, hogy nem reflek
tál a kérő urakra, mert van neki otthon 
Finnországban, egy kis városban jegye
se : ő azt szereli, annak felesége akar 
lenni.

Nohát, itt világit a múlt békekorszak
nak egy szemernyi sugára. Van még 
idealizmus a világon ! hz.

Városunk fejlesztése.
Amint örömmel látja Rimaszom

bat város szépért és jóért lelkese
dő lakossága főterünk aszfaltozási 
munkálatainak előrehaladását és 
gratulálhat a háztulajdonosoknak, 
akiknek egyakaratu hozzájárulása 
lehetővé tette főterünknek szebbé 
tételét, úgy ez az aszfaltozási mun
kálat csak első lépése kell hogy 
legyen a Főtér további rendezé
sének.

Nyomatékosan fel kell hogy hív
juk a figyelmét a város vezetősé
gének, de különösebben a róm. kát. 
egyház jelenlegi vezetőségének fi
gyelmét arra, hogy minden erejét 
vesse latba azért, hogy a főterün
kön levő katolikus templom víz
levezető csatornákkal láttassák el 
amiatt, hogy Rimaszombat város 
gondoskodhasson iiy módon fő
terünk víztelenítéséről, vagyis a 
templom tetőzetéről lefolyó nagy
mennyiségű viznek a rendes elve
zetéséről.
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De létérdeke lesz a polgári is
kolai végzettség az önálló, füg
getlen megélhetéssel biró ma
gyarok számára is, mert az 
ipar, kereskedelem s földműve
lés terén megindul a gazdasági 
önkormányzatra irányuló törek
vés s ennek kiépítésénél szin
tén nagy akadály volna a ma
gasabb iskolai képesítés hiánya.

Szükséges tehát a hiányok pótlása 
addig is, amig elegendő számú polgári 
iskola nem áll a magyarság rendelke
zésére s szélesebb tömegek műveltsé
gének emelésére. Egyes helyeken már 
eddig is szép sikert értek el az e célra 
rendezett esti tanfolyamok. Ezeket az 
esti tanfolyamokat, — amelyek polgári 
iskolai képzettséget nyújtanak, — minél 
több helyen kell megszervezni, — ahol 
SzMKE-csoport van, úgy annak kereté
ben, — ha alkalmas tanerők állanak 
rendelkezésre.

A tanfolyamok végén aztán ösz- 
szevont vizsgát tehet minden 
hallgató a legközelebbi polgári 
iskolában. A komáromi polgári 
iskolában tavaly 23 ilyen idő
sebb tanulónak adtak végbizo

nyítványt.
A műveltség ma a megélhetésnek 

egyik legfőbb alapja. A műveltséget az 
iskolázottság által érhetjük el. Töre
kedjék minden magyar munkás arra, 
hogy minél műveltebb, minél iskolá
zottabb legyen ! (szv.)

Rovás.
A pletyka és rágalom mindenütt ta

nyázik, ahol csak ember, különösen ahol 
gonoszlelkü ember él, de talán sehol 
úgy nem burjánozik föl az emberi lel
kekben, mint a kisvárosokban, ahol rá- 
érőbbek is az emberek és jobban isme
rik egymás életkörülményeit.

Boldog az, aki a másik családi Ügyeibe 
beleavatkozhat, mindenre kiváncsi, min
denbe beleüti az orrát s a szúnyogból 
eléfántot csinál. Mindenről a legjobban 
van informálva, adott esetben mindenütt 
ott van — legalább is úgy adja elő, 
mintha ott lett volna — soha el nem 
vesz az eseményekből, inkább jól kiszí
nezi, fölfujja, mint az ócska ballont. Kel! 
ilyen ember is a szenzációéhes közön
ségnek, sőt csakis az ilyen kell.

Általános a vélemény: pletykázni, rá
galmazni csak a nők tudnak. A férfi a 
karakter mintaképe, akinek adott szava 
szent, aki soha nem hazudik, aki sza
vának ura s mégis azt látjuk, hogy a 
mai férfiak túltesznek az utolsó pletykás

vénasszonyon, hazudoznak, rágalmaznak. 
Karakteres férfit talán nem is szül a ma 
asszonya. Nem tudni mi váltotta ki az 
emberekből azt a sok rosszmájúságot, 
amivel másik embertársukkal szemben vi
seltetnek. Jobb az, ha az embereket egy
másra uszítják, vagy róluk ocsmány ha
zugságokkal valótlanságokat hiresztel- 
nek ?

Mennyivel boldogabbak akkor, ha a 
nem rájuk tartozó dolgokat — még hoz
zá jól felfújva s hozzáhazudva — to
vábbadják ?

Nem gondolják az illetők, hogy náluk 
sokkal több a piszok, amit el kellene 
ajtóik elől söpörgetni, s kár a más ajtójá
ban szemetet keresni.

Amikor millió és millió ember éhezik, 
szomorú dolog, hogy a kávéházakban 
nap-nap mellett léha emberek hazardí
rozzák el havi keresetüket.

Habzsolják az életet, félnek, hogy el
fut előlük, de mi lesz, ha az élet tovább 
tart, mint az a bizonyos közmondásbeli 
kolbász?

Nem gondolják, hogy amikor már meg
öregszik az ember, sokkal jobb egy 
csendes, boldog, mint egy agyondorbé- 
zolt,agyonhajszolt életre visszatekinteni? 
Az ilyen élettől lassan megcsömörlik az 
ember, belefárad, mindig uj és uj élve
zetbe veti magát, aminek aztán erkölcsi 
romlás a vége.

Kenyérkereseti lehetőségek az 
otthonához kötött nő számára.

A középosztály asszonyai, leányai már 
régen kinőttek abból a keretből, amely
ben elmúlt nemzedékek női megtalálták 
hatáskörüket. A régi — nyugalmas — 
időkben elegendő volt, ha a nő a ház 
táját rendben tartotta, családja jólétéről 
gondoskodott és gyermeket nevelt. Az 
ehhez szükséges anyagi eszközöket a 
férj, vagy apa szerezte meg.

Azóta nagyot fordult a világ és már 
régen nem elegendő a férj, az apa ke
resete. A leggazdaságosabb beosztás 
mellett is hozzá kell járuljon a nő a 
megélhetéshez. A háztartás költségeit a 
család felnőtt tagjai közösen viselik.

Ez rendben is van, ha mindenki szá
mára jut munka. Tudjuk, sajnos, hogy a 
munkanélküliség napról-napra nő és a 
ma még kereső férj talán holnap már 
munka nélküi lesz. Az asszony vagy 
leány keresetére elkerülhetetlenül szük
ség lehet. A házon kívüli foglalkozás
hoz rendszerint nehéz a nagy tüleke
désben hozzájutni, azért az otthon vé
gezhető munkák — bár kevés kivétel-

Ez hozzá tartozik, mint a Főtér 
rendezésének egyik lényeges lépése, 
városunk rendezéséhez és előre
haladásához.

A hősök emlékműve alapzatának 
elkészítésével természetesnek gon
doljuk azt, hogy az emlékmű kö
rül legalább is egypár díszcserje, 
avagy fa ültetődik be a közel jövő
ben, amely, mint kisebbszerü rende
zése a Hősök emlékműve környé
kének egyáltalán nem fogja a hely
beli kereskedők üzleti érdekeit be
folyásolni, sőt, ahogy örömmel üd
vözölték most az aszfalt létesítését, 
reméljük és föltételezzük azt, hogy 
ugyan olyan örömmel fogják látni 
főterünknek legalább részbeni, sze
rény keretek között történő par
kírozását.

Fölhivjuk erre a körülményre az 
illetékesek figyelmét. B.

Magyar munkások,
szerezzétek meg a polgári 
iskolai végbizonyítványt!

A most folyó nemzetiségi tárgyalások 
nagyon időszerűvé teszik a magyar 
munkástömegek iskolai képzettségének 
emelését. A magyar munkásság rétegé
nek eddig a magyar polgári iskolák 
elégtelen száma miatt nem igen volt 
alkalma magasabb műveltséget szerezni, 
de az elhelyezkedési lehetőségek sivár
sága miatt erre nem is volt kedve.

Most azonban a legkevesebb, 
amit a magyarságnak el kell 
érnie : — hogy a magyarokat 
az eddiginél sokkal nagyobb 
mértékben alkalmazzák vasút
nál, postánál, hivataloknál, ál
lami s más közintézményeknél, 
üzemeknél, önkormányzati tes

tületeknél.
Minden bizonnyal várható, hogy ha

marosan nagy szükség lesz magyar is
kolákat végzett fiatalemberekre s egy
általán, minél képzettebb, iskolázottabb, 
szakszerűen oktatott magyarokra, akik 
alkalmasak az újonnan kivívott kisebb
ségi eredmények gyakorlati megvalósí
tására. Szomorú lenne, ha amiatt nem 
lehetne zökkenő nélkül beilleszkedni az 
uj helyzetbe, hogy nincsen elég alkal
mas iskolázott munkaerő.

Em lék.
Máról holnapra itt hagyott. 
Elhatároztam : meghalok.
A vörös véres alkonypirban 
Kilenc búcsúlevelet Írtam, 
Fölnéztem a gesztenyefára,
A napkorongra, amely bronzarany... 
S rettentően sajnálom magam — 
Készültem a halálra!
Nem bírtam el, hogy mást szeressen. 
Hogy másnak sírjon, másra nevessen, 
Hogy más legyen az, akit becsapjon, 
Ez az egyetlen, drága asszony. 
Hogy másnak mondja, hogy szeretlek, 
Különböző halálnemeknek 
Módján törtem a fejem hajnalig, 
Még elmentem arra, ahol lakik.
S hazaballagtam. És eljött az óra, 
Melyben készültem múlhatatlanul 
A csillagokkal nagy találkozóra. 
Könnyekkel volt a bús szemem tele, 
— Kezemben az apám revolvere.— 
Gyerünk ! Az én éietem úgyse élet...
Tessék ! Még ma is élek !...

Farkas Imre.

A  Rákóczi-induló.
1919 volt, julius eleje. Dermedt csend 

borult Szombathelyre. Alig néhány nap
pal azelőtt robogott be a városba Sza
muely Tibor autója, hágcsóján a kézi
gránátos terrorlegényekkel és még min
dig mindenkinek az idegeiben vibrált a 
törvényszék udvarán tartott vészitélke- 
zése, amikor szadisztikus kéjjel kötéllel 
vett mértéket a nagygencsi ellenforra
dalom elfogott hőseinek nyakáról. En
nek a napnak a borzalma még minden
kinek a lelkére sulyosodott.

Alig néhány nappal később egy má
sik pesti népbiztos, Nyisztor Zoltán ér
kezett a városba.

Szombathelynek nem volt kőszinháza. 
Egy nyári arénában játszott a színtár
sulat s arra az estére a Hajdúk hadna
gya cimü operett volt műsorra tűzve.

Nyisztor megérkezett és elhatározta, 
hogy este színházba megy. Fodor Osz
kár volt akkor a szombathelyi színigaz
gató. Délelőtt idézést kapott a direk
tóriumhoz.

— Nyisztor elvtárs este eimegy a 
színházba — közölték vele — reméljük, 
nincs a darabban semmi olyasmi, ami 
a nemzetközi proletáriátus elveivel és 
elgondolásaival ellentétben állana.

Fodor Oszkár vakarni kezdte a fejét, 
A Hajdúk hadnagya második felvoná
sában ugyanis van egy jelenet, amely
ben a primadonna magyar nemzeti 
szinü zászlóval robog be a színpadra és 
a zenekar a Rákőczi-indulót játsza.

Izgatott tárgyalás kezdődött. A szín- 
igazgató azonban képtelen volt a mű
sort megváltoztatni, délelőttről estére 
nem tudott más darabot állítani a re
pertoárjára.

Teljes egy óra hosszat tanácskozott 
a direktórium mig meghozta a határo
zatot :

— Rendben van, a darab mehet, de 
a nemzeti zászló helyett vörös zászlót 
kell kihozni a primadonnának és a ze
nekar játsza az internacionálét, azt, 
hogy „Fel, fel, ti rabjai a földnek."

Este 8 órakor kezdődött az előadás. 
A zenekari ülésektől a karzatig ezer— 
ezerkétszáz megbízható kommunistát 
ültettek be s a proszcénium páholyban

büszkén ült Nyisztor népbiztos, a helyi 
direktórium tagjaival.

Azután felcsendültek a régi kedves 
melódiák, játszódni kezdett a régi ked
ves történet, amely bizony, hiába volt 
a direktórium intézkedése, mégis csak 
minden sorából a régi magyar történe
lem, a régi magyar legenda és érzés
világ levegőjét hozta színpadra. Hiszen 
hajdúkról van benne szó, hajdúk had
nagyáról, régi magyar harcokról.

A nézőtér kommunistái azonban a 
színpad bűvöletében egy mozdulattal, 
egy gesztussal sem tiltakoztak a darab
ból áradó levegő ellen. Csak a direktó
riumnak az a két-három tagja fészkelő
dön idegesen, aki nem idegenbői jött 
a város nyakára, hanem a helyi szo
ciáldemokraták vezetői voltak azelőtt 
és akik ilyenformán — drukkoltak a 
városért.

Véget ért az első felvonás, megkez
dődött a második, amelynek ha jól em
lékszem, fináléjában van az az ominó
zus jelenet, amelyet, tekintettel a kom
munizmusra, hirtelen módosítani kellett.

Érdemes feljegyezni a nevét: Vida 
IIus volt a primadonna. Már nem volt 
fiatal akkor sem, edzett, vidéki színész
nő, akiben volt fedáksárias szókimon
dás. Mi, a beszüntetett polgári lapok 
újságírói persze nem kaptunk helyet a 
nézőtéren, de azért besurrantunk. A 
jegyszedők ismertek bennünket még a 
régi világból. A páholyok mögött meg
bújva vártuk, milyen lesz a jelenet, 
amikor a hajdúk hadnagya vörös zász
lóval robog be a színpadra és ehhaz a 
zenekar azt játsza, hogy „Föl, föl, ti 
rabjai a földnek"...

A jelenet veszedelmesen közeledett. 
A színfalak mögött ott állt a kellékes,

lel csak igen szerény megélhetést biz
tosítanak — azok, amelyeket mindenki 
megteremthet önmagának.

Gyakran halljuk azt a kérdést, hogy 
milyen módon kereshet az a nő, akinek 
semmi előképzettsége sincs. Hogyan áll
hatja meg a helyét a mai tülekedő élet
ben, hol a képzettek és nagytudásuak 
is munka nélkül állnak. Kedves asszony
társaim ! Elsősorban bátorság és önbi
zalom kell hozzá.

Másodsorban pedig nem szabad vá
logatni. Ne vegyék tehát rossz néven, 
ha azt tanácsoljuk, hogy aki máshoz 
nem ért, az javítsa meg azon asszony
társai fehérneműit és harisnyáit, akik 
ezt a munkát nem végzik el sajátma- 
guk, vagy szegjen a varrógépen üzletek 
számára fejkendőket és varrjon köté
nyeket. Higyjék el, hogy ez sem lealázó 
munka. A pénz az utcán fekszik, csak 
meg kell látni és le kell érte hajolni. 
A fénylő rézkrajcár nem arany, — de 
pénz.

Tudjuk, hogy hány család él abból, 
hogy az asszony másoknak is főz, tisz
tességesen megélnek belőle. A tisztvi
selő feleség, aki férjének nőtlen kollé
gái számára főz és térit a családi asz
talnál, már rég meg is kereste a család 
ebédjét, vacsoráját. A kézimunkát ha
gyományosan rosszul fizetik, de kelle
mes, szórakoztató munka és ha kellő 
gyakorlatot szerzünk, akkor nagyobb a 
teljesítőképességünk és jobban megbe
csülik és megfizetik a munkánkat. A 
divat is kedvez a kézimunkázó nőnek. 
Tudjuk, hogy mennyire divatos a kézzel 
kötött és horgolt női- és gyermekruha, 
kabát és blúz, úgy mint a férfipullover. 
Asszonyok, lányok, akik eddig kedvte
lésből kötöttek sajátmaguknak, talán 
holnap már bátran veszik kezükbe a 
kötőtűt, hogy ezt a tudásukat kész
pénzre váltsák föl. A szőnyegszövés és 
varrás is olyan kereseti forrás, amely
hez nem kell nagyobb előképzettség, 
csak gyakorlat és a befektetés sem 
nagy. Akinek varrógépe van, az kevés 
költséggel himzőfelszerelést is szereltet
het rá és vállalhat géphimzést és azsu- 
rozást.

Függöny, terítő és diszpárna, baba
készítés, u. m. gyermekjátékok háziipari 
készítése rövid idő alatt elsajátítható 
munkák, amelyekre a magánfeleken kí
vül az áruházak is vevők, illetve meg
rendelők. Valamivel több befektetést és 
némi előtanulmányt igényel a bútorszö
vet és női kabátszövetek kéziszövőgé
pen való szövése. A jó kabátszőtíes ke
resett árucikk.

Kitűnő munkaterület a diabetikus, 
valamint a husmentes diétás konyha.

kezében a vörös zászlóval, hogy oda- 
nyujtsa a színpadra berobogó prima
donnának, amikor Vida IIus szeme egy
szerre felvillant. Kiütötte a kellékes 
kezéből a vörös zászlót, előkapott egy 
nemzeti színűt és a következő pillanat
ban már magasan lobogtatva kirohant 
vele a színpadra.

Meghűlt bennünk a vér. Mi lesz most?
A zenekar tagjai, régi katonazené

szek, amikor meglátták a zászlót, fel
csillanó szemmel a karmesterre néztek, 
a karmester szeme is villant, a keze 
lendületesen felemelkedett és abban a 
pillanatban vad erővel felzengett a — 
Rákóczi-induló.

A szombathelyi direktóriumi tagok 
rémülten ugrottak föl. A döbbent csend 
egy pillanatig tartott. A következő pil
lanatban egyetlen artikulátlan üvöltéssé 
változott a színház, ezerkétszáz hétpró- 
bás kommunista egymás nyakába bo
rulva, sirva ordította, hogy éljen a ma
gyar.

És a proszcénium páholyban sápad
tan állott Nyisztor elvtárssal az élén a 
kommunista vezérkar.

Azután a függöny legördült, Nyisztor 
elvtárs elment a színházból. Remegve 
követték a direktórium tagjai. Az egyik 
védekezni próbált. Nyisztor nemet intett 
a fejével. Halkan azt mondta:

— Nem kell beszélni róla. Ezen, úgy 
látszik, nem lehet segíteni.

És erről az esetről, amikor ezerkát- 
száz kommunistáról hullott le a máz, 
amikor kiderült, hogy minden szólam 
hiábavaló, a magyar érzést magyarok
ból kiverni nem lehet, nem esett többé 
szó. Hallgatott róla a direktórium, hall
gattak róla a hétpróbás kommunisták.

Vándor Kálmán.
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S okan  s z o ru in a k  reá és nem értenek az 
o tth on i elkészítéshez, szívesen hozatnak 
egy jó l vezetett diabetikus konyhából 
k o sz to t. Sandvich készítés üzemek, vagy 
ü n n e p sé g e k  számára, háziiparszerü be
lő tt k é s z í té s  kevéssé kihasznált és jö
v e d e lm e z ő  kereseti források.

F ia ta l leányok részére, vagy olyan 
fia ta l anyák számára, akik saját gyer
m e k ü k e t sétáltatják, néhány szomszéd- 
g y e rm ek  sétáltatása 1—2-szer naponta 
?ze rén y , de könnyű kereseti forrás. Aki 
a csecsemőgondozáshoz ért, az saját 
g y e rm e k e  mellett, ha megfelelő lakása 
van, még 3—4 csecsemő gondozását is 
v á l la lh a t ja  arra az időre, amíg az anya 
h á z o n k iv ü li munkáját végzi.

Ott, ahol kert van, primőrök terme
lése, virág, kaktusztenyésztés, télen gom
batenyésztés, baromfikeltés és nevelés 
adnak alkalmat a nőnek arra, hogy ke- 
nyérkereső foglalkozást űzzön.

Az asszonyok leleményesek, könnyen 
feltalálják magukat minden helyzetben. 
Legyenek bátrak és bízzanak önmaguk
ban. Asszonyok, leányok ! Tartsatok ki 
az optimizmus frontján. Ha a férjek, 
apák, testvérek és fiuk látják, hogy nem 
vesztitek el hiteteket és önbizalmatokat, 
akkor számukra is könnyebb lesz ki
tartani.

Gyermekdélutánt
rendezett a városunkban folyó évi má
jus hó 9-én hölgyközönségünk nagy lel
kesedése mellett megalakult Csehszlo
vákiai Magyar Gyermekvédő és Szün
idei Gondozó Egyesület rimaszombati 
körzete.

A jelenleg nyári mulatóhelyül szol
gáló Samarjay-féle kertben az iskolák 
ifjúságának részvétele s a nagyközön
ségnek szeretetteljes érdeklődése mel
lett lefolyt gyermekdélután a múlt va
sárnap délután 15 órakor vette kezde
tét, Holéczy J. Ilona, a körzet ügyvezető 
elnöke ez alkalomra irt „Elindulás" cí
mű, lelkeshangu költeményének Martin
csok Edit által történt ügyes és hatásos 
elszavalásával. Ezt követőleg Cseh Icza, 
Durda Évi, Hegedűs Lujzika, Makovits 
Pörnpi, Martincsok Edit és Zeithammel 
Erika bájjal, kellemmel, nagy tetszést 
keltőén magyar táncokat lejtettek, majd 
Sándor Milly szépen hangsúlyozva és 
színezve előadta Pósa Lajos „Szeresd a 
gyermeket" című, ismert költeményét. 
A magyar elemi leányiskola tanulói, 
tanítónőjük, Pásztor Mária betanításá
ban „Kukuricamorzsolás" címen egy 
végtelenül kedves jelenetet járszottak 
meg, amit a derültségre hangolt publi
kum zugó tapssal honorált. Az apróbb 
gyermekek mulattatásáról — műsoron 
kivíil — a jelmezbe öltözött Csolti móka
mester gondoskodott, szelídített rókájával.

A lehető legkedvezőtlenebb idő elle
nére szépen sikerült gyermekdélután, 
melyen 100 szegény iskolás gyermeket 
Konyha Géza, a nyári mulatóhely gaz
dája uzsonnával vendégelt meg, az itteni 
magyar Gyermekvédő Egyesület bemu
tatkozása volt s annak pompás megren
dezéséért az elismerés pálmája a körzet 
hivatása magaslatán álló vezetőségét, 
közöttük főleg Samarjay Jánosné elnö
köt, Holéczyné J. Ilona ügyvezető elnö
köt és Istók Lenke titkárt illeti, akik 
nagy körültekintéssel és buzgalommal 
végezték a nemescélu gyermekdélután 
sikere érdekében munkájukat.

A bemutatkozó sikerült. A nagy és 
szent hivatásu egyesület a magyar gyer
mek védelmének, gondozásának jegyé
ben létesült. Ebből a nemzetmenfő 
munkából minden magyarnak ki kell 
vennie részét s tagként helyet kell fog
lalnia a maga havi 2 korona tagdijával 
az egyesületben. — Tagjelentkezéseket, 
addig is, inig a rendes tag gyűjtés mun
kája városunkban és környékén megindul, 
elfogad Istók Lenke polg. iskolai tanár
nő, a körzet titkára.

Jelentkezzenek önként előre és minél 
többen, hogy a magyar kert védelemre 
szoruló, kedves és drága csemetéi ne 
maradjanak elhagyatva, támasz nélkül,
viharok zúgásában, zivatarok jöttén.

(si)

Ármegjelölések a kirakatokban 1 A
besztercebányai kereskedelmi és ipar
kamara felhívta a kerületében lévő ösz- 
szes ipartársulatok és grémiumok figyel
mét a legfelsőbb közig, bíróág döntésére, 
melyet az utóbbi időben a napi sajtó is 
közölt és mely szerint a kirakatokban 
a luxus áruk árait is meg kell jelölni.

H ÍR E K
Nyár-bucsun.

Füstszürke, kopott felhőpaplan alá húzó
dik a langyossugaru őszeleji nap, a már ha- 
loványra fakult kertek virágbokrain a her- 
vadás lehelete párázik.

Az elmúlás hidege megborzongtatja a me
rengésbe szenderedett lelkeket, az ablakon 
bekacsintó Ősz álmossága lustává bágyasztja 
a vért s az örökharc fáradsága intenziveb
ben érződik.

A vágyakat hizlalt nyári álmok szépséges 
emléke, a szeretni hívások suttogó muzsi
kája, a boldogságra törekvő akarások, — 
mind-mind a szivek titkos rekeszébe záród
nak s csak a várások örömének tiszta fénye 
melengeti a kebleket.

A kávéházak szellősre tárt ajtait lassan 
kilincsre hajtják, a huncutkás mosolyokat 
visszaláttató tükörtrónusok gomolygó do
hányfüstben homályosulnak s az újra sa
rokba húzódó cigánybanda érzéstüzet csi
holva, szordinóval játsza a nó tát:

. . .  ez a sugaras nyár soh’ sem érne véget, 
Csupa dal, csupa fény lenne ez az élet, 
Hogyha a páromnak mondhatnálak Téged . .
A még szurokszagu aszfaltjárdán megbot- 

lás veszedelme nélkül, nagyvárosi simaság
gal hullámzó kisvárosi estikorzó felöltőbe 
takarózott népe meglassítja járását, a csil
lagos kárpit alatt fázósan összebújt sétálók 
fülében ott rezonál diadalmasan az utcára 
kiszűrődött dal és tavaszi érzések ezüstje 
csillog az őszihangulat-nyügözte lelkekben. 
Hol van a nyár 1 ? . . .  ^

rgus.
Gyásznapként ülték meg a hivatalos 

körök, hatóságok és iskolák szeptember 
14-ét, Masaryk G. Tamás első köztár
sasági elnök elhalálozásának napját. A 
középületekre, iskolákra kitűzték a gyász
lobogókat, az iskolákban a tanulóifjú
ság előtt ismertették az elhunyt elnök 
életét s nemzete érdekében kifejtett 
munkásságát és azokat az érdemeket, 
amelyeket a köztársaság megalakítása 
körüli munkálkodásával szerzett. Este 
8 órakor a szlovák közművelődési bi
zottság rendezésében megtartani szán
dékozott gyászünnep, valamint a f. hó 
17-18 ra tervezett felvonulás és egyéb ün
nepség a gyűlési tilalom miatt elmaradt.

A Kölcsey-emlékest, amelyet Rima
szombat magyarsága október hó 8 án a 
Polgárikör nagytermében a SzMKE it
teni fiókja rendezésében, a helybeli ösz- 
szes magyar társadalmi és kultárális 
egyesületek bevonásával, tart meg, a 
nagy magyar költő és gondolkodó elha
lálozásának századik évfordulója alkal
mából, a nagy költő emlékéhez minden
ben méltóan nivós lesz. A rendezőbi
zottság a szereplők és közreműködők 
felkérésének munkáját már elvégezte s 
eszerint az est műsora nagyjából igy 
alakulna: Megnyitóbeszédet mond Var
ga Imre SzMKE elnök, énekel a Rima- 
szombati Magyar Dalegylet, szaval H. 
Beliczky Böske, emlékbeszédet tart dr. 
Duka-Zólyomi Norbert. Szünet. Énekel 
Tanka Jenő, Tanka Jenöné zongoraki- 
sérete mellett, szaval Böszörményi Lász
ló, zongorázik Stritzky Lili, énekel a 
Rimaszombati Magyar Dalegylet. — A 
részletes és pontos műsort később kö
zöljük, nemkülönben a helyárakat és 
egyéb tudnivalókat is. Az emlékest iránt 
úgy városunk, mint a vidék közönsége 
körében máris nagy érdeklődés nyilvá
nul meg, ami a fényes siker biztosítéka 
és annak Ígérete, hogy ezen szezon
nyitó kulturesten városunk és vidéke 
magyarsága mindenben méltóképen ál- 
dozik a nagy költő emlékének.

Iskolai hírek. Dókus Géza és Lábossá 
István tanárjelöltek a rozsnyói gimnázi
umhoz kineveztettek. Jancso Gizella ta
nárnő Zsolnára helyeztetett át, mig 
Zatyko Rudolfot Bánóéról Rozsnyóra he
lyezték át. Sengler Ferenc csucsomi ig. 
tanítót a zselizi áll. polgári iskolához, 
Bruck Gyula berzétei róm. kát. tanítót 
a lévai, Bulla Károly rudnai tanítót a 
rimaszombati polgári iskolához nevezték 
ki polgári iskolai szaktanítókká.

Halálozás. Szmerek János nyug. adó
hivatali igazgató 62 éves korában Rozs
nyón f. hó 7-én meghalt. Nagy részvét 
mellett f. hó 9-én temették.

Maiina Ferencz sofőr 32 éves korában 
folyó hó 9-én városunkban meghalt. 
Holttestét nagy részvét megnyilvánulás
sal folyó hó 11-én helyezték örök nyu
galomra. Halálát özvegye és rokonsága 
gyászolja.

Meghalt egy irgalmas nővér. Fritz 
Jozefa Margit, a helybeli közkórház 
ápoló szerzetesnője 73 éves korában f. 
hó 10-én csendesen örök álomra hunyta 
jóságos szemeit. A megboldogult ápoló
nővér a helybeli közkórházban 48 
éven át állott beteg embertársai szol
gálatában s ebbeli munkáját mindig a 
legnagyobb szivjósággal, gyöngédséggel 
és lelkiismeretességgel végezte, amivel 
az ápolása alatt álló betegek háláját, 
szeretetét s a kórház vezetőségének tel
jes elismerését vivta ki. — Temetése 
szerzetestársai, a kórház tisztviselőkara 
— élen dr. Mráz Gallusz igazgatóval — 
és a közönség őszinte részvéte mellett 
folyó hó 12-én ment végbe.

A feledi SzMKE-fiók Kölcsey-em- 
lékiinnepélye. Az elmúlt évben meg
szervezett és máris általános elismerésre 
méltó tevékenységét végző feledi SzMKE 
fiók sikerült emlékünnepélyt rendezett 
Kölcsey halálának századik évfordulója 
alkalmából. A zsúfolt ház előtt lefolyt 
ünnepélyt a SzMKE-fiók agilis titkára, 
dr. Boross Zoltán feledi ügyvéd vezette 
be rövid beszéddel, majd Káposztás 
László feledi ref. lelkész tartott rendkí
vüli figyelemmel hallgatott ünnepi elő
adást Kölcseyről. A műsort Pólós Lenke, 
Mészáros Ilonka és Faludi Apollónia 
szavalatai fejezték be.

A rimaszombati járási választmány 
ülése. A rimaszombati járási választ
mány most megtartott ülésén 2000 ko
ronát szavazott meg a Rimakokova mel
letti Mocsárpusztán építendő népiskola 
céljára, 10.000 koronát engedélyezett a 
Vörös-Kereszt Egylet rimaszombati autó
állomásának létesítésére, 5000 koronát 
juttatott a Masaryk-Repüiő Liga helyi 
szervezetének és 1000 1000 koronát a 
susányi r. kát. ifjúság kulturházának 
berendezésére, és a csehszlovák turista 
klub rimaszombati helyiszervezetének a 
tresztyei menház bővítésére, ezenfelül 
pedig 3000 koronát Rimafürész község 
nyilvános telefonállomásának berendezé
sére. Jóváhagyta a választmány a rima- 
szombati Vasúti ucca kiburkolásához 
megszavazott községi hozzájárulást és 
egész sereg segély iránti kérvény ked
vező elintézése mellett jóváhagyott 22 
községi zárszámadást is a múlt évből. 
Magyar egyesületek és intézmények se
gélyezésére a járási választmány egy 
fillért sem folyósított.

A színészek jövetele elé szeretettel
jes várakozással tekint városunk és 
környékének magyarsága. Fischer Ká
roly színigazgató a társulatot nagy hoz
záértéssel oly értékes erők szerződteté
sével állította össze, ami a legmagasabb 
igényeket is kielégíti s ezzel az október 
1-én nálunk megnyíló szezon sikerét 
mindenben biztositja. A színtársulat tel
jes névsorát s az előadandó színdara
bokat Színház rovatunk megnyitásával 
annak idején közöljük.

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

A későn kezdődő esti közvilágítás
miatt többen panasszal fordultak hoz
zánk. A panasz jogos, mert amint ezt 
magunk is megállapítottuk, az esti köz
világítás csak a teljes sötétség beálltá
val veszi kezdetét, amikor az esti korzó 
népe is már-már csak botorkál a nagy 
homályban, sőt megunva azt, a kellemet
len sétával felhagyva hazatér. Reméljük, 
hogy a villanytelep vezetősége e lehe
tetlen állapot megszűnése iránt haladék
talanul intézkedik.

Kereskedők vasárnapi munkaszü- 
nete. Amint értesülünk, a kereskedők 
vasárnapi munkaszünete érdekében in
dított mozgalomhoz újabban a droguis- 
ták, illatszer kereskedők, kézimunka, 
játékáru, sportáru kereskedők is csatla
koztak és igy ezen kereskedők is f. hó 
18-tól kezdődőieg vasárnaponként üzle
teiket egész napon át zárva tartják.

A nikotinmentes cigarettákat a hely
beli nagytőzsdében tíznél kisebb meny- 
nyiségben nem hajlandók a vásárló kö
zönségnek kiszolgáltatni, arra való hi
vatkozással, hogy ez állítólag tiltva van. 
Lehetetlennek és az állami dohányjöve
dék érdeke ellen valónak tartjuk ezt az 
eljárást, mert a nikotinmentes cigaretták
nak csillaggal (*) történt megjelölése óta 
ezen cigaretták darabonkint is árusítha
tók, hiszen a megjelölés — illetékes 
helyről nyert értesülés szerint — éppen 
ezért s a netalán! visszaélések elkerü-

U t ö é f e l
váratlan vendégek számára
(nagyon egyszerű és hamar megvan)
6 zsemlyét ujjnyi vastag kerek sze
letekre vágunk és beáztatjuk borba 
vagy málnaszörpbe. Azután meghen- 
gergetjűk tojásban és zsemlyemor- 
zsóban, forró Ceres zsírban aranyosbar
nára kisütjük és meghintjük porcukorral. 
V ig y á z z !  A megmaradt Ceresf újból föl

használhatjuk kisüféshez, mert

lése végett történt, de különös is lenne 
a nikotinmentes cigarettát fogyasztók
nak eziiányú korlátozása akkor, amikor 
az egyéb dohányzók hasonló korláto
zásnak nincsenek kitéve. Ugyan miért 
is lenne kötelezendő a nikotinmentesen 
dohányzó egyszerre legkevesebb 10 ci
garettát vásárolni ?

„Testvéreimhez" címmel jelenik meg 
e hónap végével Virágh László négyiv- 
nyi terjedelmű verskötete könyvpiacun
kon. A költő újabb verseit kötötte ez
úttal csokorba, melyben nem egy tisz
ta érzéstől fűtött, lelkeshangú versvi
rágot találunk. A verskötet megrendel
hető a szerzőnél, vagy Rábely Károly 
könyvnyomdájában, Rimaszombat. Ára 
fűzve 12 Ke.

A telefonelőfizetők figyelmébe. Az
1939 évre szóló betűrendes távbeszélő 
névsora kiadása alkalmából a postaigaz
gatóság felhívja azokat az előfizetőket, 
akik változtani akarják a névsorban az 
eddigi megnevezésüket, jelentsék ezt be 
1938 októer 31-ig a helybeli póstahiva- 
talnál. Akik telefont akarnak bevezettetni, 
azok jelentsék ezt be legkésőbb 1938 
október 31-ig, hogy az uj névsorban 
bent lehessenek. Későbbi kérelmek, ami 
a név vagy másféle változást illeti, nem 
lehet eleget tenni.
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Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, szeptem ber 17-én 
és 18-án szenzációs újdonság ! A prágai 
Vaskovec és Werich duó, magyarul be

szélő filmje :
Huj, hajrá!

Kedden, szeptem ber 20-án az amerikai 
filmprodukció legszebbjének repríze köz

kívánatra :
Rose Marié

Jeaneatte Macdonald, Nelson Eddy.

Szerdán, szeptem ber 21-én 2-órás falren
gető kacagás ! M egjött a világ két legjobb 

pofája :
Drága rokonaink

Vadnyugati őrjárat
|  Stan Laurel, Olivér Hardy.

Csütörtökön, szeptem ber 22-én elragadtató 
társadalmi dráma :

A szerencse kikötője

Magyar Evangélikus Templomi Éne
kes könyvek kaphatók: az evang. 
Lelkészi Hivatalnál, Czelder Samu 
egyházi gondnoknál és Bútora Má
tyás egyházfinál.

Még a fogházban is szélhámosko- 
dott. Susztek János többszörösen bün
tetett rimalehotai illetőségű volt hivatal
nok legutóbb a rimaszombati kerületi 
bíróság fogházában töltötte háromhóna
pos büntetését különféle csalások miatt. 
A fogházban megismerkedett Rapcsan 
Jakab rimakokovai lakossal, akivel meg
állapodott, hogy miniszteri összekötetései 
révén — megfelelő tiszteletdij ellené
b e n — ki fogja szabadítani. Susztek 
szabadrakerülése után tényleg fel is 
kereste Rapcsan feleségét és a prágai 
közbenjárás első költségrészlete fejében 
900 koronát fel is vett tőle, miután 
azonban hosszú idő elteltével sem mu
tatkozott semmi eredménye a közben
járásnak, csalás címen feljelentést tett 
a szélhámos ellen.
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A Rima-Sajóvölgyi Orvosegyesület Elnöksége megszo- 
morodottan jelenti, hogy egyesületünk érdemdús tagja

Dr. D E U T S C H  M I K S A
fogorvos

folyó 1938. év szeptember hó 6-án elhunyt.
Emlékét kegyelettel őrizzük!

Munkásszerencsétlenség a likéri 
sodronypályán. Petro János és Gostan 
József brádnói munkások ehéten a likéri 
rimamurányi-sodronypálya egyik szaka
szát javították és pedig olyan elővigyázat
lanul, hogy Gostan a piramis tetejéről 
lezuhant a kilenc méteres mélységbe és 
súlyos sérüléseket szenvedett. A szeren
csétlenüt járt munkást a rimaszombati 
országos kórházba szállították. A fele
lősség megállapítása céljából az ügyész
ség megindította az eljárást.

Filmszínház. Folyó hó 17. és 18-án 
„Hej rup“ cimü cseh film magyar ver
ziója kerül bemutatásra, ami rendkívül 
érdekes eseményt képez.— E film cseh 
nyelven már elő lett adva az itteni 
filmszínházban és magyar verziója, mely 
budapesti műhelyben készült, méltán 
széleskörű figyelmet kelt. — Tárgya 
egyébként szórakoztató és mulattató.

Folyó hó 20-án „Rose Marié" cimü 
amerikai film reprize lesz, melyben 
Friml zenéje különös szépségében tűnik 
fel s különösen az „Indiai szerelmi dal" 
bűbájos zenéje felejthetetlen. Főszerep
lők : Jeanette Macdonald és Nelson 
Eddy.

Folyó hő 21-én kettős műsor kerül 
lepergésre, úgymint: I. „Drága roko
naink", melyen Stan Laurel és Olivier 
Hardy önmagukat múlják felül a leg
mulatságosabb és legkacagtatóbb jele
netekben. — II. „Hulló csillagok" című 
amerikai film, mely a film-atelierek kö
rüli vidám és kalandos életből mutat be 
epizódokat idillikus szerelmi regény ke
retében, melynek hősei ugyancsak Stan 
Laurel és Olivier Hardy.

Folyó hó 22-én „A szerencse kikötő
je" című német nyelvű társadalmi film- 
szinmű kerül előadásra. Seltendorff kor
mánytanácsos egy nagy bálon észre
veszi, hogy felesége egy emberrel mulat. 
Eberhard báróval egy ügyes trükkel 
félrevezetik ugyan Seltendorffot, ki azon
ban mégis megtudja a valót s közbe
lépésével a helyzetet majdnem felbo
rítja. Főszereplő Heinrich Georg.

A mezőgazdasági károk összeírása.
A földművelésügyi minisztérium körleve
let bocsátott ki az összes járási hiva
talokhoz, hogy a mezőgazdasági károk 
összeírását a lehető leggyorsaban hajt
sák végre. Vonatkozik ez különösen az 
esőzések és áradások okozta károkra.

Az idő előtt nyugdíjazott vasutasok 
reaktiválésa. A kormány újabban ren
deletet adott ki, hegy a régebben kény- 
szernyugdijazásba ment vasúti alkalma
zottak ismét reaktiválhatók. A vasut- 
igazgatóság fölvilágositása szerint a kor
mánynak ez a rendelkezése kizárólag 
azokra a nyugdíjasokra vonatkozik, aki
ket az 1924. évi 286. számú törvénycikk, 
az úgynevezett restinkciós törvény alap
ján küldtek nyugdíjba részben azért, mert 
akkoriban az államvasutaknál túlmére
tezték az alkalmazottak számát, rész
ben pedig azért, mert szolgálati teljesít
ményük nem volt kielégítő. Az államvas
utaknak akkor nagyon sok alkalmazott
ja volt, akiket nem tudtak eléggé foglal
koztatni s főleg ezért vált szükségessé 
a tömeges kényszernyugdijazás. Szlo- 
venszkón mintegy nyolcszáz vasúti al
kalmazottat érintett, akiknek idő előtt 
kellett nyugállományba menniök. A most 
kiadott kormányrendelet értelmében e 
nyugdíjasok ismét kérhetik a tényleges 
szolgálatbavaló fölvételüket. A kérvényt 
ahhoz a vasutigazgatósághoz kell benyúj
tani, amelyhez utolsó beosztásuk sze
rint tartoztak. A vasutigazgatóság a kér
vényeket továbbítja a vasutügyi minisz
tériumba, amely esetenként fogja elbírál
ni az ügyet.

Lóvásárlás katonaság részére. A
katonai hatóság 3 és fél évtől idősebb 
hátas és könnyű igás lovakat fog vásá
rolni, és pedig: október 5-én Pelsőcön 
vásártér 7.30 órakor, Jolsvataplocán vá
sártér 10.45 órakor, Tornaiján vásártér
16.— órakor. — Október 6-án Rima- 
szécsen, vásártér 7.45 órakor, Feleden 
vásártér 13.— órakor. — Október 7-én 
Kékkőn, vásártér 9.30 órakor. — Csikók 
általában és lovak melyek rúgnak és 
harapnak, ki vannak zárva a vásárlás
ból. — Az eladó hozza magával az ösz- 
szes szükséges iratokat.

Bíróság elé kerültek a mulatozók. 
Bobro János és Trhan Pál rimakokovai 
földmivesek lakodalomból jövet besze- 
szezett fővel szekérláncokat és más apró
ságokat vittek el Sztropko Pál fuvaros 
kocsijairól, amelyek Stefanik Paula ud
varán állottak. Stefanikné az ablakon át 
észrevette a lopást és a tettesek után 
futott, akik a vasúti sínekhez érve eldo
bálták a holmikat és a közeli ház pad
lására menekültek a lármázó asszony 
elől, aki azonban nem hagyta annyiba 
a dolgot s fellármázta a szomszédokat. 
A leleplezett tovajok ellen lopás cimen 
az eljárás megindult.

Balesetet okozott a későn lebocsáj- 
tott vasúti sorompó. Hétfőn este féltiz 
óra tájban Varga János serkei gazdálko
dó szekéren igyekezett hazafelé László 
fia társaságában s amint a feledi, úgy
nevezett kettős vasúti átjárónál átjutot
tak a Rimaszombat-Feled közötti szárny
vonal sinein, a Pelsőc-Fülek vonal pá
lyatestére érve a sorompókat lebocsáj- 
tották, úgy, hogy a szekér utasaival 
együtt két sorompó között a síneken re
kedt. Miután a Tornaija felőli 507. sz. 
személyvonatnak éppen ebben az idő
pontban kell keresztülhaladnia ezen a 
ponton s a vonat lámpái már feltűntek 
a sötétben, a kellemetlen helyzetbe ke
rült gazda lélekjelenlétét el nem veszít
ve, hirtelen kifogta a szekérből a lovakat 
és azokat a sorompóhoz hajtva, bizton
ságba helyezte fiával együtt, a szekeret 
már azonban nem volt idő megmenteni 
s az előlrobogó mozdony azt elkapta 
és teljes erővel a vasúti őrház falához 
hajítva, pozdorjává törte. Emberéletben 
igy nem esett kár s a lovak is baj nél
kül megszbaduitak. Az eljárás megindult.

Életmüvészet.
Nincsen a földön olyan halandó, aki 

nem arra törekedne, hogy ezt a sivár 
földi létét szebbé, kellemesebbé és tar
talmasabbá tegye. Nincsen olyan ember, 
nem is volt, de nem is lesz, aki nem 
igyekezne ezen a sártekén a lét minden 
percét kellemesen kihasználni.

Mégis azt látjuk, hogy a legtöbb em
ber állandóan anyagi gondokkal küzd, 
mindenféle baja, kellemetlensége van, 
földi élete a szenvedések egész láncola
tát képezi.

Ennek az okát rendszerint önmagában 
keresse az ember, mert könnyelműségé
vel és nemtörődömségével önmagát ránt
ja anyagi bajba, mely sokszor erkölcsi 
bukáshoz is vezet.

Azonban nagyon gyakori esetek azok 
is, mikor egyik ember másik embertár
sát keveri bajba. Jó szívességére, vagy hi
székenységére alaposan ráfizet s nem 
egy esetben saját anyagi romlását idézi 
elő azzal, hogy másik embertársán se
gíteni akar.

Az az ember, aki nem tud a saját lá
bán megállni, aki mások anyagi támo
gatására szorul, az úgyis könnyelmű ter
mészetű, azon segíteni úgysem lehet, 
mert ha kevés a pénze, adósságokat 
csinál, ha sok, még többet költ. Nagyon- 
sok, embernek úgyszólván elcsurog a 
pénz a kezei között s ha bármennyi

jövedelme volna is, mégsem tud gond- 
nélkül élni, mert a nagy jövedelmet el
költi, fölfokozott igényeit nem tudja ki
elégíteni, habzsolja az életet, annak min
den percét ki akarja használni, nem gon
dolván arra, hogy „több nap, mint kol
bász" s jó előre föléli adóságok csinálá- 
sával későbbi jövedelmét.

Könnyelmű életmódjával, mohó élni- 
akarásával azután éppen ellenkezőjét 
éri el, amit szeretne, mert csak nyugta
lan, gondoktól terhes éveket szerez ma
gának nem tudja élvezni a létnyujtotta 
örömöket úgy, mint ahogy szeretné.

Amikor az ember öntudatra ébred, 
már akkor kell szüleinek, nevelőinek 
a helyes útra irányítani, okos tanácsok
kal ellátni s jó példával előljárni. Sajnos, 
a baj gyökere majd mindig itt keresendő. 
A fiúgyermek látja, hogy apja naponta 
a kávéházban ül, kártyázik, iszik s ön
kéntelenül ő is úgy formálódik át, mire 
felnő, el sem tudja képzelni az életet 
másként. Ha nincs pénze a napi szóra
kozáshoz, adóságot csinál, de azt el nem 
engedi. Pedig nem fontos minden nap 
olyan szórakozást keresni, amely pénz
be kerül. Ma, amikor otthon kényelmesen 
megtaláljuk szórakozásunkat rádióban, 
vagy jó könyvek olvasásában, nem fon
tos napról-napra a korcsmák és kávéhá
zak füstös levegőjében ülni s költeni 
legtöbbször többet, mint amennyit a 
zsebünk megenged. Emellett az állandó 
rendetlen életmód felőrli az ember szer
vezetét, tönkreteszi egészségét s idő előtt 
összeroppan.

A nő szintén legtöbb esetben nagy 
igényű, mulatni, szórakozni vágyik, min
denütt ott van, otthonosan forog a ká
véházban s egyéb mulatóhelyeken, sport 
és kártyaszenvedélye nem ismer határt 
s mivel mindez és a hozzá szükséges 
toilettek rettenetes összeget emésztenek 
föl, szintén nagyban hozzájárul az anya
gi gondok növeléséhez. Amellett otthon 
a cseléd azt költhet a háztartásban, ami 
neki jól esik, mert nincs aki ellenőrizze. 
Pedig okos beosztással, kevesebb pénz
zel ugyanolyan, vagy sokszor még jobb 
kosztot érhet el a háziasszony, ha utá
nanéz háztartásának.

Társaslények vagyunk, kell szórakozás, 
hisz nem pusztán azért élünk, hogy 
munkában felőrölődjünk s ne élvezzük 
a földi lét apró örömeit s jól esik néha 
lerázni magunkról a hétköznapok robotos 
szürkeségét, felüdülni vidám környezet
ben, de csak módjával. Sohasem többet, 
mint amennyi a mértékletes életet átlépi. 
Soha többet, mint amennyi egészségünk, 
vagy zsebünk rovására megy. S még 
akkor is mindig gondoljunk arra, hogy 
küldhet az Isten ránk csapásokat, azért 
előre nem látott kiadásokra tegyünk min
dig valamit félre jövedelmünkből és 
csak a fölösleget költsük szórakozásra, 
hogy minden zökkenő nélkül tudjuk meg
úszni az esetleges rendkívüli kiadásokat.

Vannak azonban szerény igényű em
berek, kik kevés jövedelemből tudnak 
jól élni. Okosan beosztva jut szolid 
szórakozásra is s amellett tudnak fél
re is tenni.

Nem lehet egy kalap alá vonni az egy
szerű cselédet a társadalmi életet élő 
intelligenciával, kiknek iskolázottságuk 
folytán is nagyobb igényei s megélhe
tési vágyai vannak, csak azt akarom 
kidomborítani, hogy az a szegény cseléd 
lány a maga tudatlanságában és egy
szerűségében, sokszor filléres szórakozá
sokkal nagyobb élvezetet szerez magá
nak a vasárnap délutáni kirándulásai 
alkalmával, mint sok előkelő dáma, kik 
sokszor a legnagyobb anyagi áldozat 
árán sem tudják megteremteni azt a 
gondtalan örömet és szórakozást, mit 
az a kis cseléd a vurstli talmicsillogásu 
fényében elér.

Nem mindig a tobzódó mulatságok 
adják meg az emberi élet értékét. Nem 
mindig a báltermekben, a szórakozóhe
lyeken találja meg az ember azt az él
vezetet, melyre szive vágyik, sőt legtöbb
ször a sok anyagi áldozat árán szerzett 
mulatság nem hozza meg a kivánt ered
ményt és csak bosszúságot vált ki az 
emberből, sajnálván az arra költött pénzt, 
ami esetleg másra, szükségesebb dolog
ra kellett volna.

Viszont vannak olyan emberek is, 
akik nagy jövedelmük mellett betegesen 
zsugoriak, nem mernek úgyszólván enni 
sem, szórakozásra meg különösen sajnál
ják a pénzt. Fogukhoz vernek minden 
fillért, mintha örökké akarnának élni.

Ez is egyik túlkapása, szélsősége az élet
nek. Csak gyűjtik a pénzt anélkül, hogy 
a legkisebb szórakozást is megenged
nék maguknak s csak amikor a sir 
előtt állnak, sajnálják, hogy nem éltek 
emberibb módon. — Az éinitudás na
gyobb művészet, mint minden más. 
— Tudni, hogy hogyan rendezzük be 
életünket, hogy rendes életmódra s amel
lett szórakozásra is teljék, úgy azonban, 
hogy annak hiányát sehol ne érezzük! 
Tudni, hogy úgy éljünk, hogy egészség 
sem szenvedjen kárt s amellett ki tud 
juk használni az életnyujtotta örömöket.

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

A Központi I. B. illetve Igazgató Ta
nács határozata alapján alább közöljük 
a II. félévi központi tartozásokat, amelyek 
legkésőbb f. év szeptember hó 30 ig ese
dékesek. A nemfizető egyesületeket a 
Központ fel fogja függeszteni !

Apátfalusi SC KS 87,— (I. fél
évről még 22.50 Ké.)

Losonci AFC Ke 321.70
Panyidaróci ITE KS 16.—
Rimaszombati TSE Ké 192.10
Tamásfalvi MSC Ké 68.—
Mint azt már előbbi számainkban is 

közöltük, folyó hó 20 án már kerületi 
tartozások is esedékessé válnak, miért 
is újólagosán felhívjuk tagegyesületeink 
figyelmét, hogy a kerülettel szemben 
fennálló tartozásuk kifizetésének is ide
jében tegyenek eleget, nehogy itt is 
felfüggesztést kelljen javasolnunk.

A P. M. H. szept. 11-iki számából:
A Losonci AFC—Rimaszombati TSE 

XI. bajnoki mérkőzés költségei ügyében 
mindkét egyesület részéről beadott föi- 
lebbezéseket az igazgató tanács átteszi 
a központi egyeztető bizottság elé azzal, 
hogy a B. T., illetve a kiküldött biró 
vétkessége miatt a 180 Ke. költség ki- 
egyenlitése ügyében döntsön. (Kp. 
327-38.)

A Kassai SC-Rimaszombti TSE or
szágosdöntő ügyében utóbbi részről be
adott föllebbezést az lg. Tan. elutasítja 
s jóváhagyja az I. B. vonatkozó határo
zatait. (S. 397—38.)

A CSAF Hudecz József: Füleki TC— 
AC Sparta Pov. Bystrica 4240.— Ké el
lenében kiadta. (Kp. 370—38.)

A CSAF alábbi átlépéseket érvény
telenítette : Reimann Tivadar Füleki TC 
—AC Sparta Pov. Bystrica (visszavo
nás), Mocsári Rezső Zvolensky TC— 
Füleki TC (még nincs hat hónapja iga
zolva jelenlegi egyesületénél.) (K. 369, 
385—38.)

Kétszeres igazolás kísérlete miatt a 
CSAF alábbi játékosokat 6—6 hóra föl
függesztette : Lakatos Tivadar Losonci 
AFC-SK Magnezitka Lovinobanya és 
Soltész László : Osgyáni SE-SK Slovan, 
Rim. Sobota.

Rimaszombat, 1938. szeptember hó 15. 
Bokor Dezső s. k. Briinner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O  T B  A L L .
Kerületi bajnokság vasárnap kez

dődik.
Á sorsolás alapján az első fordulóban 

a Törekvés-Tornaijára utazik. Habár a 
Törekvés megfogyatkozott erővel veszi 
fel a küzdelmet, győzelme mégis való
színű.

Tamásfalván az újból kerületi csapat
tá lett LAFC a vendég. Ez a mérkőzés 
a forduló legérdekesebbje. A LAFC-nak 
jó teljesítményt kell nyújtania, hogy 
pontot szerezzen a lelkes TMSC-től. A 
mérkőzés d. u. 3 órakor kezdődik.

A zsupabajnokságban a Slovan a 
Podbrezovai SK csapatát látja vendégül. 
A vendégcsapat most jó formában van, 
s igy kemény dió lesz a Slovan számára.

Felelős sze rk esz tő : Rábely Károly.

Slovék és német nyelvet tanit
magán- és csoportórákban 
R Ő C Z E Y  J ENŐNÉ  
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