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gyakran hallunk, olvasunk mosta
nában. Mivel azonban szövetségi 
mségről ritkán beszél a történe- 
em, akkor, amikor azt halljuk, 
tőgy itt, vagy amott az államok 
szövetséget kötöttek, mosolyogva 
válaszoljuk : ne tessék komolyan 
/enni. Még egyedül a gazdasági 
<övetkezményeknek tulajdoniíha 
unk jelentőséget, mert azoknak 
:élja a mindennapi kenyér biztosí
tsa ; a politikai szövetkezések pe
jig, amelyek véd- és daczszövet- 
=;ég néven ismeretesek, csak arra 
irányulnak, hogy az egyik félnek 
megtámadása esetén a szövetséges 
társa a megtámadottnak fegyverrel 
segítségére siessen. Ez pedig már 
vért kiván és vérrel jár. A törté
nelem tanúsága szerint a véd- és 
daczszövetségben álló felek szük
ség esetén kifogásokat találnak, 
hogy a véradó fizetése alól kibúj
hassanak.

Nagyon kevés azon eset, amikor 
a szerződő felek a szövetségi hű
séggel tündököltek. Mert hiába: 
másért vért ontani egy kicsit nehéz 
dolog. Inkább jótanácsokat oszto
gatnának egymásnak a felek, mint 
vert! Gyenge politikusok azok, 
akik ahelyett, hogy teljes erejüket 
a belső konszolidációra fordítanák, 
szomszédjaikkal szemben véd- és 
daczszövetséget keresnek s mikor 
ilyeneket találnak, még kevésbbé 
törekednek arra, hogy otthon a 
megértés politikájával csináljanak 
békét.

A véd- és daczszövetség rende
sen csak mumus, csak ijesztő, csak 
sakkban tartó, mint azt már sok
szor tapasztalhattuk. Hányszor tör
tént meg, hogy az ilyen szövetség- 
ben álló jóbarátok a veszély ide
jén hagyták egymást cserben!

Tény, hogy maga a nép soha
sem háborupárti, csak statisztál a 
csinadrattánál és ha az ő kezébe 
lenne letéve a béke és háború 
sorsa, sokkal kevesebb vér hul
lana az anyaföldre, sokkal nagyobb 
hajlandóság volna az emberekben 
a békére és minden téren sokkal 
előbbre volna az emberiség a fej
lődés utján, mint ma. Ezért kel’ene 
elsősorban megszüntetni mindenütt 
a titkos diplomáciát.

A véd- és daczszövetséget ma 
nem a népek akarata hozza létre, 
hanem a diplomaták, a különös 
érdekek, amelyek felől a népnek 
tudomása sincs, vagy legföljebb 
csak halvány sejtelmei vannak.

A mai általános elszegényedés 
mellett nem véd- és daczszövetsé- 
gek kötésére, hanem emberszere
tettől áthatott és igazságtól vezé
relt komoly termelő munkára van 
szüksége minden államnak. Ezért

nem a titkos diplomácia boszorkány- 
konyháján kotyvasztott politikai, de 
az életet, az emberi jólétet és bol
dogságot, a megelégedettséget meg
teremtő gazdasági szövetség kell. 
Olyan jó szövetség, ahol nem csap
hatják be egymást az emberek s 
amely az a gyógyír, mely kisimítja 
az emberek gondterhes homloká
nak sürü és mély ráncait, kenye
ret ad az éhezőnek és biztosítja a 
nyugodt, békés életet.

Képviselőtestületi közgyűlés.
Hétfőn délután nagy érdeklődés je

gyében zajlott le a városi képviselő
testület közgyűlése dr. Eszenyi Gyula 
városbiró elnöklésével. A napirend tár
gyalása előtt Kovács Lajos kommunista 
városatya tett indítványt egy Dollfuss 
ellenes nyilatkozat elfogadására, a bécsi 
forradalmi események elleni tiltakozásul, 
az indítványt azonban a városbiró, da
cára Réthy István felszólalásának, nem 
engedte tárgyalni, sőt az állami jegy
zői főtitkár is tiltakozását fejezte ki a 
politikai tendenciájú indítvány szőnyegre 
hozása ellen.

A rövid ideig tartó izgalmak elültévei 
vita nélkül, gyors menetelben fogadták 
el a tanács véleményező javaslatát La- 
zarovics Miksa, Kamarás András, Ste 
fánko Károly, Lichtner Ilona, Neumann 
Béla, Szendy István autókoncessziója 
ügyében és ugyancsak hozzájárultak 
Vadady Zoltán villanyszerelői koncesz- 
sziójának megadását véleményező ta
nácsi javaslathoz, ellenben Csernok Dá
niel ratkói botoskészitő iparos kérvé
nyének, amelyben a heti és hónapos 
vásárok látogatására kért engedélyt, nem 
adtak helyt, arra hivatkozással, hogy a 
helybeli és járásbeli botos készítő ipa
rosok más járásbeliekkel szemben vé
delemben részesitendők. Winter Sándor 
és Kohn Jenő János vendéglői és kimé
rési engedélyét is megszavazták, hason
lóképpen kedvezően intézték el a Szlo- 
venszkói nyomozó és zárőrző társaság 
(Kassa) kérvényét az itteni fióktelep fel
állítására vonatkozólag, majd több se
gély iránti kérelem megszavazása után 
rátértek az RPS és RME sportklubok 
díjmentes építési anyag kiutalását kérő 
beadványának tárgyalására. A kérdés
hez számos képviselőtestületitag szólott 
hozzá, feltűnő tájékozatlanságot árulva 
el tizenöt, illetve tiz esztendeje szlo- 
venszkói viszonylatban is nagyszerű 
eredményekkel működő két helybeli 
sportklubunk ügyeit illetően. Végül is 
a klubok által kért 45 ezer téglát, 170 
köbméter homokot és 35 köbméter ka
vicsot névszerinti szavazással és pedig 
egyhangúlag, díjmentesen utalványozták 
a tribünépitkezést tervező két egyesü
letnek. A magyar iparostanor.ciskola 
felügyelőbizottságába dr. Eszenyi Gyu
lát, Poliacek Istvánt, Rábely Károlyt, Va- 
laszkay Rezsőt, Telek A. Sándort, Gro- 
singer Miksát, Szőke Sándort, dr. Früh- 
gott Istvánt, Schlosz Lajost, id. Halász 
Józsefet és Schlosz Lászlót, a szlovák 
tagozat felügyelőbizottságába pedig dr. 
Eszenyi Gyulát, Poliacek Istvánt, Benkó 
Miklóst, Szlávik Jánost, Jasinszky Józse
fet, Celder Gyulát és Bobok Józsefet 
választották be.

A tanács javaslatára hozzájárultak 
Csépe József és Lőrincz Torna János 
városi kézbesítők január 1-től történő 
előléptetéséhez, majd Losoncz város át

irata alapján foglalkoztak a gyorsvonati 
forgalomnak a Zólyom—Pelsőc szaka
szon való beszüntetését tervező minisz
teri rendelkezéssel és egyhangúlag el
határozták, hogy a tervbe vett intézke
dés visszavonása érdekében felirattal 
fordulnak az illetékes vasutügyi minisz
terhez és a losonci városi tanács ak
ciójához mindenben csatlakoznak.

A napirend gépszerü lemorzsolása 
közben az illetőségi ügyek tárgyalása 
kissé megélénkítette a hangulatot. Hor
váth Vilma és Győry Gyula kérvényei
nek elutasítása után Kellner Sámuel, 
József és Árpád és Begezi Ferencz ille
tőségeinek kilátásba helyezését megsza
vazták és ugyancsak elismerték helybeli 
illetőségűnek Berger Miklóst, Csendes 
Jánost, özv. Ruscsák Györgynét, Rus- 
csák Györgyöt és Lőkös István helybeli 
lakosokat. Nagy port vert az orosz emig
ráns Vazilija Vazagov és Nikolaj Vaza- 
gov illetőségének ügye, az elsőnek ese
ttében a kommunisták, szoc. demokra
ták és cseh nemzeti szocialisták eluta
sító álláspontot foglaltak el és 16 sza
vazatukkal szemben a csehszlovák ag
rárpárt és Micsurapárt csak a magyar 
blokk liberális magatartása révén tu
dott 17 szavazatra szert tenni, úgy hogy 
Vazilija Vazagov egy szavazattöbbség
gel mégis megkapta a helybeli illetősé
get kilátásba helyező végzést, amely 
tudvalevőleg az állampolgárságért folya
modó külföldiek kálváriajárásának első 
stációját jelenti.

Az aggkori segélyek ügyében kért 
általános felhatalmazás egyhangú meg
szavazásával kapcsolatban, vita nélkül 
ugyancsak egyhangúlag adták meg a 
generális felhatalmazást az illetőségi 
ügyekben igénylendő soronkivüli elől- 
járósági intézkedések megtételére, majd 
a temetőpatak átírására vonatkozó ügyet 
részletesebb előkészítés céljából levet
ték a napirendről és a legközelebbi 
közgyűlés elé utalták.

Az evangélikus egyház fogathaszná
latának ügye nagy izgalmak között ke
rült tárgyalásra és ennél a napirendi 
pontnál dr. Eszenyi Gyula városbiró, 
exponált egyházi helyzetére való tekin
tettel dr. Bartos Gyula helyettes város- 
birónak adta át az elnöklést. Terjengős 
és főképpen az egyházon kívül álló 
pártok agitációs céljaira kihasznált vita 
után a polémia végül is a fogathaszná
lat további engedélyezésének megsza
vazásával szűnt meg, amennyiben a 
kommunisták, szoc. demok és a cseh 
nemzeti szocialisták 14 szavazatukkal 
kisebbségben maradtak, a magyar blokk, 
az agrárok és Micsuráék 22 voksával 
szemben.

A vásártéri városi bérkaszárnya la
kóinak bérleszállitási kérelme újabb vi
tát provokált, a nem kellően előkészí
tett ügy tárgyalását végül is 22 szava
zattal 11 ellenében a pénzügyi bizott
ság elé utalták, megfelelő javaslat ki
dolgozása céljából.

Paxián Géza városkerti bérlővel kö
tendő uj szerződés feltételeit 22 szava
zattal 9 ellenében elfogadták és a szer
ződés aláírására az elöljáróságot felha
talmazták, Szőke Jánosul városig gazda 
működési pótlékának megállapítását a 
pénzügyi bizottságra bízták.

A városi építési telkekre vonatkozó 
szerződéseket 22 szavazattal 18 ellené
ben jóváhagyták, és ugyancsak elfogad
ták a tanács előterjesztését a kurta- 
bérei 102 hold erdőlegelö végleges le
gelővé való átalakítására vonatkozólag, 
névszerinti szavazással elfogadták az 
1930. évi zárszámadásokat és az azzal 
kapcsolatos hitelátruházásokat, a szövet

kezeti házépítkezésekből eredő planiro- 
zási kiadások valamint a takarékpénz
tár „alapítására" felhasznált összegek 
elszámolásának ügyét a közgyűlés külön 
letárgyalás céljából kiemelte a zárszám
adási aktákból, úgy hogy e két igen 
pikáns kérdés még egyszer fogja fog
lalkoztatni a város parlamentjét.

Kálosi György és Svonavec György 
iskolaszolgák fahordási problémájának 
sikeres megoldása után a polgári iskola 
dologi kiadásainak gordiusi csomóját is 
ügyesen megoldotta a közgyűlés és e 
sikereken felbuzdulva, tértek át Szőllősy 
István ügyeinek tárgyalására. — Nagy 
megütközést keltett a képviselőtestület 
sorában a városi számvevőség minden 
elképzelést felülmúló restanciájáról be
számoló városbirói jelentés, amely sze
rint az 1930-as zárszámadások csak 
alig pár hete kerültek vissza a járási 
hivataltól, kötetre menő észrevételekkel 
megterhelve és az 1931. és 1932. évek
ről szóló zárszámadások még mindig 
nincsenek összeállítva és a pénzügyi 
bizottság ilyen körülmények közt még 
tárgyalás alá sem vehette őket, pedig 
a számvitel rendje megkívánná, hogy 
már az 1933-as zárszámadások is a 
plénum előtt lennének. Ennek pedig 
még hire-hamva sincs, sőt az 1934-es 
főkönyvek felfektetése is késik. A vá
rosi számvevőség óriási hátráléka a két 
kormánybiztosi rezsim legnagyobb bű
nét képezi, mert az ügyosztály vezeté
sét erre a feladatra minden tekintetben 
alkalmatlan és meg nem felelő egyénre 
bizta.

A számvevőség ügyeinek rendezését 
a város elöljárósága legelső kötelessé
gének tartja, mivel pontos és naponként 
át nem tekinthető számvitel nélkül ered
ményes városi gazdálkodás el sem kép
zelhető.

E célból bizonyos személyi változá
sokra van szükség, melyeket a tanács 
Turek Géza pénztáros alkalmaztatásának 
megszüntetésével és Szőilőssy István 
reaktiválásával szándékszik megoldani. 
A közgyűlés 18 szavazattal 13 ellenében 
hozzájárult a tanács javaslatához és 
Szőilőssy István reaktiválását is kimon
dotta, azzal a megszorítással, hogy ne
vezett állásának elfoglalásától számított 
30 napon belül tartozik lemondani a 
járási ipartársulatnál viselt titkári állás
ról, a rektiválás jogerőre emelkedésétől 
számított négy hónapon át azonban még 
fungálhat az ipartársulatnál, hogy állá
sának betöltése ezen idő alatt ott meg
történhessen. Azon kérelmét azonban, 
hogy a nyugdija terhére elrendelt levo
nások felfüggesztessenek felebbezésének 
elintézéséig, szótöbbséggel elvetette a 
közgyűlés.

Nyolc óra után, a napi rend letárgya- 
lásávaí került volna sor a beérkezett 
interpellációk tárgyalására. Ez a cse
mege azonban elmaradt, mert az elnöklő 
városbiró élt a szabályrendelet adta 
ama jogával, hogy az interpellálóknak 
60 napon adhat választ.

Nagy feltűnést keltett a közgyűlésen, 
hogy a Micsura-párt, amely tudvalevő
leg ügyes taktikája révén az első he
lyettes városbiró tisztséget szerezte meg 
három mandátumával, több napirendi 
pont tárgyalásánál ellentétes álláspontot 
foglalt el, sőt egyes szavazásoknál a 
három Micsura párti városatya egymás 
ellen szavazott.

A csehszlovák néppárt belső válságá
nak ügyét különféleképpen pertraktálják 
képviselőtestületi körökben.
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Emlékezés.
A „Gömör" folyó évi 7-ik számában 

megjelent „Emlékezésinek általam sze
retettel tisztelt szerzője fogadja e helyt 
is köszönetemet a nekem küldött lap
példányért, mert akiről cikkében meg- 
emlékszik, az nemcsak neki, hanem ne
kem is barátom, a lelkemhez forrott 
igaz, jó barátom volt.

Bodrogközy Zoltán barátom nekem is 
el beszélte azzal a bizonyos főnökével 
megesett ügye-baját, akit Cs. A. a „Gö
mör" jelölt számában említ. Ez az eset 
volt alapja Zoltán barátunk ama, ná
lunk szállóigévé vált meggyőződésének, 
hogy „minden fölnök huncut!"

Zolinak Léván is voltak főnökei, az 
áll. tanítóképző igazgatói. Habár béke
szerető ember volt, ezekkel is akadt 
itt-ott egy kis ügye-baja. Minthogy pe
dig Zoli szerény de önérzetes, köteles
ségtudás és teljesítés dolgában minta
ember volt, nem félthette helyzetét a 
főnökeivel szemben. Minthogy továbbá 
a főnökök, száz közül kilencvenkilenc, 
tekintélyükre féltékeny, hiú emberek 
szoktak lenni, Zoli barátunk önérzete 
néha bizony szembekerült főnöke hiú
ságával. Csakhogy az igazság a Zoli 
pártján lévén, rendesen ő maradt a 
győztes.

Így, itteni működése első évében, a 
nyári szünidőben pár hétre Rimaszom
batba készült szülei látogatására. El
ment a tanítóképzői igazgatóhoz bú
csúzni.

Az öreg ur nagyot nézett, majd azt 
mondja Zolinak : „Én pedig nem adok 
szabadságot tanár urnák. Most kell az 
uj gazdasági kert tervét elkészíteni, 
ehhez pedig kegyedre szükségem van."

Erre Zoltán barátunk illemtudóan, de 
határozottan válaszolja : „Igazgató ur 
téved, nem jöttem én szabadságot kérni, 
hanem búcsúzni !“

Az igazgató, aki otthon papucs alatt 
szenvedte a házas élet rózsaláncait, j 
otthonán kivü! a csökönyösségig „éré- I 
lyes" volt és kijelentette Zolinak, hogy
ha mégis távoznék, a kultuszminiszter; 
ur ő nagyméltóságáná! panaszos jelen- j 
tést tesz.

Erre Zoltán a kabátja zsebéből egy 
hivatalos levelet vesz elő és megmu- j 
tatja az igazgatónak a földművelésügyi \ 
miniszternek, az ő közvetlen felsőbb 
hatóságának a szabadságot engedélyező; 
rendeletét.

Az igazgató ur persze ezzel szemben 
nem tehetett semmit, kénytelen volt 
belenyugodni, hogy Zoli hazautazzon 
kedves szülővárosába. — A kudarcot 
azonban sohasem bocsátotta meg Zol
tánnak.

Ennek a főnöknek az utódjával is 
volt Zoltánnak egy kis összekoccanása. 
Az igazgató ugyanis elrendelte, hogy a 
képzői tanárok hetenkint bizonyos órák
ban látogassák a gyakorló iskolát és 
figyeljék meg ott az elemi iskolások 
oktatásánál alkalmazott módszert. Zol
tán nem vett róla tudomást, mire az 
igazgató egyszer emiatt rosszalását fe

jezte ki neki és vonakodása kellemetlen 
következményeire figyelmeztette. Zoltán 
most is szerényen, de határozottan ki
jelentette, hogy öt a földművelésügyi 
miniszter azért küldte Lévára, hogy a 
tanítóképzőben a gazdaságtant adja elő, 
nem pedig hogy az elemisták oktatását 
sajátítsa itt el. Az igazgató látta, hogy 
Zolinak van igaza, de ő is soká rágó
dott a kudarcán, melyet sohsem felej
tett el.

Mikor Zoltán barátunk Léváról Esz
tergomba a primási tanítóképzőhöz ke
rült gazdasági szaktanárnak, kereken 
megtagadta az igazgatónak, hogy vasár
napokon ő is vezesse templomba a 
képző növendékeit. Az igazgató és a 
többi paptanár ezen persze szörnyen 
megbotránkozott s miután Zoltánunk 
ismételt felszólításra sem volt hajlandó 
annak eleget tenni, ment a följelentés 
a tanfelügyelő közvetítésével a közok
tatásügyi minisztériumba, innen a föld
művelésügyibe, de hiába, a legfelsőbb 
fórum Zolinak adott igazat. Az igazgató 
persze szentségtörésnek minősítette Zol
tán eljárását, aki aztán már sehogyan 
sem érezhette magái jól Esztergomban.

Itt akadt egyszer össze régi iskola
társával s ifjúkori barátjával, Dubrovsz- 
ky min. tanácsossal, aki őt nemsokára 
rá szolgálattételre a maga osztályába 
rendelte be a földmivelésügyi minisz-j 
teriumba.

Most tudta csak meg szegény Zoli 
barátunk, hogy a „fölnökök" befeketí
tették, aminek aztán köszönhette, hogy 
évekig mellőzték az előléptetésnél. Az
óta még makacsabban vallotta, hogy 
„minden fölnök huncut."

Léva, 1934. február 16.
Dr. Karafiátli M.

Átalakul a világ.
Folyton jövő-menő, gyorsan tova

surranó hullámverésein néha alig 
veszik észre az uj alakulásokat. 
Szemeink megszokták az egyfor
maságot és a habok aprólékos já- I 
téka nem tűnik szembe. Azért az
tán csodálkozva nézzük, ha pár 
év vagy egy évtized távlatából 
egészen más tünetek kezdenek fel
merülni az állónak látszó, de foly
ton mozgó felszínen.

Már az ókori bölcs, Heraklitosz 
úgy találta, hogy a világ életfolya
mata percről-percre változó alaku
lások szakadatlan láncolata : olyan, 
mint az állandóan tovagördülő fo
lyam, amelybe, ha beleállsz, min
dig uj és uj habok közé jutsz, ami 
egy perccel előbb volt, az már 
tovagördült előled és uj alakulássá; 
állasz szemben.

Bennünk általában nagyon sok

a konzenvativ, az állandósító haj
lam s még a haladásra kész em
ber is nehezen érti meg, hogy 
nincs semmi állandó a nap alatt: 
folytonos áramlás, körforgás, fej
lődés, újra alakulás jellemzi az 
életet. E nélkül a folytonos válto
zás nélkül nem is volna élet.

Az európai élet kaleidoszkópjá
ban úgy megszoktuk már a háború 
utáni alakulásokat, hogy nem is 
tudjuk elképzelni másként a dol
got. Azt hisszük, hogy a béke 
egyensúlya a reá nehezedő erők 
nyomásával állandó marad és be
láthatatlan idő alatt nem lehet vál
tozás. Az életfolyam azonban néha 
rácáfol erre a hitünkre és olyan 
jelenségek, olyan uj alakulások 
sodródnak, libegnek itt-amott a 
felszínen, amelyek arra mutatnak, 
hogy az életet, a fejlődést nem 
lehet megállítani, az megtalálja a 
maga útját minden akadályon ke
resztül.

Olyan az élet, mint a cölöpök
kel, sziklatömbökkel, földhányással 
elgátolt folyó. Ennek eleven ereje 
nem ismer állandó akadályt. Foly
tonos növekedésében igyekszik 
azon felülemelkedni, igyekszik azt 
oldait megkerülni, ha egyenesen 
nem haladhat és a vizcseppek 
munkája folyton vájja, vési a szik
lát is, utóvégre az is elkopik a 
folytonos, szakadatlan munkában. 
Igaz marad az a közmondás, a 
melyik azt mondja, hogy a csepe
gő vizcsöppek kivájják a követ, 
nem erővel, hanem a folytonos rá- 
eséssel.

Ilyen az élet folyamata is min
denütt, de különösen az emberi 
társaságok életében. A lassú, belső 
átalakító erők nem látszanak kívül
ről, de napról-napra, évről-évre 
folytonosan dolgoznak ott belül és 
evvel évek során át felőrlik, meg
lazítják a legszilárdabbaknak látszó 
alakulásokat is, ha azokat nem a 
népek javára és megelégedésére 
alkották.

Az egész világon látszanak már 
újabb alakulások rügyező, fejlődő 
kontúrjai. Kelet és Nyugat távolá
ban ott bontakoznak Japán és 
Amerika uj terveiben és az orosz 
szovjet törekvéseiben. Látszik az 
is, mint igyekszik Anglia az ő 
tengeri hatalmát és gyarmatbiro
dalmát uj erőkkel összetartani.

De látszanak az európai egyen

súlyban is uj tervek és küzdelmek 
változatai, amelyek a gazdasági 
leromlás aggasztó napjaiban is 
megjelentek. Németország életért 
való küzdelme egyesítette a nagy 
nemzetet és egyenrangú életet kö
vetel magának. A franciák egyelő
re nem hajlandók megadni minden 
egyenlőséget, mert nem érzik ma
gukat biztonságban, ha nincsenek 
erősebben fegyverkezve. Francia- 
ország belső alakulásai is rázkó
dást szenvedtek az uj alakulások 
közt, amelyeknek hánykoiódása:, 
úgy látszik, a belső bajokon tűi 
még kontreminre, vagyis a francia 
pénzérték elleni börzei harcokra is 
visszavezethetők. Minden megmoz
dul most az általános ingadozás
ban, aminek csak ingatható alap
ja van.

Egyik legérdekesebb alakulás 
tűnik fel most a szomszéd kis 
osztrák köztársaság életében. A 
nagy Németország bekebelező tö
rekvései ellen küzdve, észrevette, 
hogy odaben nem elég erős a 
nemzeti irány. Ezért annak meg
erősítésére polgárháborúba keve
redett saját szocialistáival és a 
marxizmus romjain állítja vissza 
újabb erővel nemzeti és állami 
önállóságát. Ebben az olaszok, 
franciák és angolok rokonszenvét 
élvezi, nem is említve a kis Magyar- 
országot, a melyben a régi rokon
érzés felujult a megújuló kis szom
széd nemzet iránt.

Uj alakulások kontúrjai mutat
koznak a Duna völgyén mindenütt, 
az általános gazdasági leromlás 
mintha engesztelődésre birná a né
peket, mintha arra ösztönözné őket, 
hogy ne zárkózzanak el olyan ke
ményen, enyhítsenek a vámhatára 
kon és lengedezzen át rajtuk a 
megértés, az igazi béke szelleme.

Zsolt.

Az Izraelita Jótékony Nőegylet 
teaestélye.

Évenként szokásos teaestélyét szom
baton rendezte meg a helybeli izraelita 
jótékony nőegylet a Tátra szálló eme
leti nagytermében, kisszámú, azonban 
disztingvált közönség részvételével. A 
fesztelen hangulatú estély színpadi mii
sorra! vette kezdetét, amelyet a nőegy
let elnökségének felkérésére Révész 
Hugó főállatorvos rendezett meg, erősen 
egyéni izü, tehát az újdonság ingerével

Nagyanyó.
Hatvány Lilitől olvastam nemrégiben 

egy bájos kis történetet. Szó! pedig a 
történet egy idősebb hölgyről, aki min
den este, kezében lámpással, kivándorol 
a temetőbe, leül a férje sírjára, orrára 
teszi pápaszemét és szépen, értelmesen 
felolvassa a boldogultnak az esti újsá
got. Ha nem is az egészet, de legalább 
azokat a részeket, melyek annak idején 
legjobban érdekelték, politikát, napihire- 
ket, tőzsdét stb.

Hatvány Lili karácsonyi levelét ol
vasva, a diákévek kedves emlékei közül 
egy öreg nénike alakja bontakozik ki 
előttem, mind élesebb és élesebb kontú
rokkal. Az egykori háziasszonyom filig
rán, főkötős alakja, akit nemcsak az 
unokák és dédunokák, de mi kosztos 
diákjai is valamennyien „r.agyanyónak" 
hívtunk. Az sem lehetetlen, hogy nagy
anyó nagyszámú unokáinak egyike ösz- 
szekerült a pesti szalónokban Hatvány 
Lilivel s a szemfüles írónő az ő elbe
szélése nyomán rajzolta meg a hűséges 
élettárs kedvesen groteszk alakját. Ám
bár a két arckép nem egy és ugyanaz. 
Hatvány Lili hősnője újságokkal és 
folyóiratokkal megrakodva vonul ki a 
temetőbe, az én nagyanyóm viszont a 
családi levelek és fotográfiák halmazát 
hurcolta ki minden szerdán és szómba 
tón a férje sírjához. A pesti Írónő bús

özvegye még most is élő személy, ho
lott nagyanyó kilenc évvel ezelőtt a 
koporsóba helyezett le\ elekkel és fény
képekkel együtt végleg ottmaradt a te
metőben s azóta is „odaát" szemtől- 
szembe referál Végh apónak az unokák 
és dédunokák sorsáról, az örvendetes 
vagy szomorú családi eseményekről. 
Olajmécsesre avagy kézi viilanylámpára 
sem volt szüksége nagyanyónak, mert 
ő mindig a kora délutáni órákban járt 
a temetőbe. Az okuláré az egyezik. Ez 
azonban semmit sem bizonyít. Két do
logban minden öregasszony egyforma. 
Mindegyike mérges és mindegyike hord 
okulárét.

Hatvány Lili megkapó történetének 
hatása alatt a memória-magazinból elő
keresek egy régi, kopott lemezt s a 
visszaemlékezés reflexfényérél, a hálás 
szeretet aranyfürdőjében előhívom a 
nagyanyó feketeruhás, összetöpörödött, 
de amellett csupa életerőt és energiát 
sugárzó alakját.

*

Van rokonságunkban egy köztisztelet
ben álló özvegyasszony, akinek szellemi 
és jellembeli kiválóságai előtt hódolat
teljes respekíussal emel kalapot a férfi
nemzedék s akiről a család patriarchája 
igy szokott nyilatkozni :

„Etelka néni ma püspök vagy minisz

ter lenne, ha férfitestben hozza magá
val eszét, akaraterejét és energiáját."

Ily kiváló, férfias erényekkel megál
dott hölgyet ábrázol a nagyanyó képe 
is, amikor jellemének határozott, lenyű
göző színeivel próbálom lelki portréját 
megfesteni. Pici, törékeny testben el
pusztíthatatlan életenergia, aktivitás és 
munkabírás Filigrán termete mellett is 
igazi nagyasszony. Tízéves unokájának 
mélyen le kel! hajolnia, hogy megcsó
kolhassa a nagyanyó még mindig ró
zsás, sima arcát, rendelkezései előtt 
azonban fejet hajt az egész háznép s 
amikor a nyakigláb Palkó szekundával 
megterhelt tarsolyt hoz haza az iskolá
ból, akkora pofon csattan el a Pulyu 
gyerek arcán (Egy, a klasszikus korból 
vett jótanács segítségével : Ha kicsi a 
termeted, told meg egy sámerlivel), hogy 
másnap fizikai-földrajz órán a földten
gely elhajlását, valamint a mágneses 
deklinációt az ő elferdült fején tanul 
mányoztuk.

Tizenhétéves korában már anya, bol
dog házasságát tizenhárom gyermekkel 
áldotta meg a Gondviselés. Akik élet
ben maradtak a tizenhárom közül, mind 
szép pozíciót betöltő, talpig derék em
ber. Kálmán fia, eszére és erejlre tá
maszkodva, a honvédelmi államtitkár
ságig vitte fel, Sándor fiának előkelő 
cukrászdája van Pesten a belvárosban. 
Erzsiké lánya Bártfára ment férjhez ta

nárhoz, Mariska lánya Gyarmatra, szin
tén tanárhoz. Nagyanyó a gyarmati ve- 
jénél lakott s amikor 1915 ben az orosz 
invázió elől a bártfai sógor is odame
nekült, huszonhármán húzódtunk meg 
a szerény polgári lakóház fedele alatt. 
Nagyanyó, Mariska a férjéve 1 és hét 
gyermekével, Erzsiké az urával és öt 
gyermekével, egy kosztoslány, három 
kosztos diák, a cseléd és mosogatólány. 
Ha pedig megjött Kálmán, Sándor és 
Laci családostól, voltunk néha negyve
nen is. S ennek a hatalmas családfának 
a középpontjában ott trónolt szuverén 
hatalmával nagyanyó. Vasszigorral kor
mányozott minta államában az abszolút 
fegyelem mellett teljes jogrend és meg
elégedés uralkodott. Ha harisnyastop- 
polás közben leesett példának okáért a 
nagyanyó kézimunka ollója, egyszerre 
heten is ugrottunk azt felemelni, vő, 
unoka, kosztosdiák mind ott hemper- 
gett a nagyanyó lábai előtt s a legki
sebb unoka az embethegy tetejére 
mászva, diadalittasan ordította :

„Gyere te is nagyanyó, kicsi a rakás 1“ 
Kemény szigora mellett is mindnyá

jan rajongó szeretettel vettük őt körül. 
Minket, kosztosait sem nevezett soha 
másként, mint „fiaim," viszont ő voh 
valamennyiünk szeretett „nagyanyója."

Lakótársammal, Géczy Imrével heten
kint háromszor voltunk nagyanyó mellé 
szolgálattételre kirendelve. Az egyik hé-
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ható scenirozásban mutatva be a világ- 
irodalom  néhány markáns reprezentán
sának rövidebb lélekzetü, formás, illusz
trációul azonban felette alkalmas költe
m ényét. A progratnm földkörüli utazást 
harangozott be, amelynek során a köz 
iekedés legkülönfélébb eszközeinek 
igénybevételével egymásután látogatást 
tett a közönség a glóbuszt szerteszét 
lakó világirodalmi nagyságoknál s igy 
A m erika reprezentánsát repülőgépen, 
S trin d b e rg e t sítalpokon, a Csehország 
irodalm i képviselőjeként szereplő Vrh 
hcky t kerékpáron és a magyar Falu 
tamást, aki hivatva volt világreálcióban 
a m agyar irodalom nagyköveteként sze
repelni a nőegyleti teán, természetesen 
négyes fogaton kereste fel a főrendező, 

letőleg a helyette szereplő hölgyek. A 
repü lőgépét, autót, trojkát Makovits Je
nő ügyes színpadi dekorációi érzékel
tettek és a földgömböt keresztül-kasul 
be záguidozó szereplők (Gcttlieb Melá
nia, Perl Ilona, Neumann Mancika, Róth 
Edit, Biurnenthal Aranka, Kramer Márta, 
Qjldner Kató, Seidner Évi, Szüszmann 
A ranka és Greiner Lili) stílusosan ösz- 
i-zehangolt kosztümökben szavalták el 
a reájuk  kiosztott hangulatos kis versi
kéket. Talán Hevesi és Reinhardt ren
dezésében és az ő eszközeikkel nagyobb 
sikert érhetett volna el a szenzációs 
eigondolásu világkörüli utazás színpadi 
produkciója, a közönség azonban a 
rendezés úgyszólván költségmentes pri
mitívsége dacára is a meglepetéseknek 
és újdonságoknak kijáró meleg érdek
lődéssel és figyelemmel kisérte az egy
más után lepergő színpadi képeket és 
az egyes recitátorokat lelkes tapsokkal 
ju ta lm azta .

A műsort Braun Kató kedves pro
ingja vezette be, magát pedig a költe- 
ménysorozatböl álló programot a főren
dező Révész Hugó konferálta be, jel- j 
lemzően eredeti és sziporkázóan szelle
mes beszéd kíséretében, műsorzáróul 
ugyancsak ő köszönte meg zajos tap
sok között a közönség figyelmét.

A világirodalmi nagyságok székváro
sait érintő körutazás a zsidó szolidari- 
lás kihangsulyozásául feltűnően elkerülte 
a német állomásokat s igy a rrémet iro
dalmat az ismeretes könyvégetést szim
bolizáló plakát helyettesítette néma ti 1- 
u.kozásként. Hillerék igy visszakapták 
a kölcsönt Rimaszombatban, — leégeí- 
ték őket.

A műsor végeztével a nőegylet leány- j 
gárdája narancsszüretet rendezett és az! 
ízes és illatos gyümölcs árusításával j 
jelentékeny összeget gyűjtött össze az 
egyesület szegény alapjának.

kiemelkedő eseménye volt még az 
estélynek Krámer Márta táncszáma, aki 
a miikedvelői kereteket meghaladó ki
fejezőerővel, ügyesen oldotta meg nem 
lekicsinyelendő feladatát.

Az estély közönsége a késő éjjeli 
órákig a legjobb hangulatban szórako
zott a benépesült fehér asztalok mellett 
és természetesen a táncból is alaposan 
kivette részét.

Miként lehetne majomból ember,
ezen töri fejét legújabban egy csomó 
amerikai tudós, sőt egy Schmidt nevű ur 
már részvénytársaságot is toborzott ösz- 
sze a szükséges majomanyag beszerzé
sének munkáját végző expedíció meg
szervezésére és financirozására.

Olvasva e hírt, széles ívben csóválom 
a sok csodálkozásban már amúgy is 
ingává vált fejemet s leesett állal, száj- 
tátva bámulok az uj ágból elém terpesz
kedő, felkiáltásán kövér betűkre: „Majom
ból emberi csinálnak/“

Hm, hm, uramfia, micsoda szenzációi 
És milyen vállalkozók is azok az ame
rikai ludas bácsik, akik egyenesen a ter
mészet titkos munkájába avatkoznak bele: 
embert akarnak csinálni a majomból.

De, kérem szeretettel, föltéve, hogy e 
merész tudományos vállalkozás sikerre 
vezet és a csimpánz és gorillából, az 
orangutangból, a bőgő és szakállas maj
mokból vagy ezek keresztezéséből elő is 
tudják állítani az embert, lesz-e ebből 
egyáltalán hasznuk a háborús gyilkos
ságok, elharapózott egyke-rendszer és 
betegség járvány ok ellenére is annyira 
jelszaporodott embermillióknak, akik kö
zölt amúgy is dühöng a munkanélkü
liség ?

Nem, tudós bácsik, nem! Tévúton jár
nak. Tessék csak visszafordulni s ha 
már akarnak valami üdvösét, úgy, kérem 
alásan, csináljanak egy pár millió em
berből majmot, akikből már is oly sok 
futkos közöttünk emberszámban.

Aranylakodalom. Tomory Géza a 
garainvölgyi járás nyugalmazott főszol- 
gabirája és neje Feymann Júlia f. hó 
16-án meghitt családi körben ünnepel
ték Rozsnyón boldog házasságkötésük 
félszázados fordulóját, mikor is az arany- 
Iakadalntas házaspárt a családtagok, 
barátok és ismerősök meleg ünneplés
ben részesítették.

Népmisszió, Csoltón febr. 14—19-ig 
Majoros János h. plébános, Orlovszky 
Ottó ferencrendi szerzetes közreműkö
désével népmissziót tartott, amelyen Pe- 
rényi László pelsőci és Sulyok Kálmán 
abafalai plébánosok és Balázs M.hály 
harkácsi h. plébános segédkeztek.

Koszorumegváltás. Dr. Perecz Barna 
olaszliszkai orvos száz koronát adomá
nyozott koszorumegváltás cimén az itteni 
hősök emlékműve javára néhai Szoyka 
Pálné elhalálozása alkalmából.

Halálozások. Dr. Vieszt Károly ügy
véd Nagyrőczén 64 éves korában elhunyt. 
A közbecsülésben álló férfiú halála szé
les körben őszinte részvétet keltett s ez 
a részvét impozáns módon nyert kife
jezést temetésén. Halálát szerettei gyá
szolják.

Gyermek-
kocsik

n a g y  v á l a s z t é k b a n

KERCSIK-nél.

Özv. Vajda Istvánná szül. Dráskóczy 
Ara életének 83-ik évében Feleden örök
álomra szenderült. A megboldogult úri- 
asszony a régi Gömör- és Kishont me
gye társadalmában élénk szerepet vitt 
s az úri társaságnak közkedvelt tagja 
volt. Temetése nagy részvét megnyilvá
nulás mellett ment végbe. Halálát gyer
mekei : Török László és Török Ara özv. 
Várady Dánielné, számos unoka és déd
unoka gyászolja.

Gömöry Károly, tekintélyes iparos, 
szenvedélyes vadász 70 éves korában 
Dobsinán meghalt. Ugyancsak Dobsinán 
42 ik életévében szivszélhtidésben el
hunyt Skalsky István bányász, akit mun
kába menet ért a halál.

Részvétköszönet.
Megboldogult édes jó anyám elhunyta al

kalmából kifejezett részvétért magam és csa
ládom nevében ezúton mondok köszönetét. 

Rimaszombat, 1934. február 20.
Urbányi Béláné.

Köszönetnyilvánítás.
A bennünket oly váratlan hirtelenséggel itt

hagyott felejthetetlen drága szerettünk elmú
lása miatt lelkünket betöltő fájdalmunkat eny
híteni Igyekvő szives részvétkifejezéseket, 
koszorúkat, virágcsokrokat és koszorumegvál- 
tásokat, nemkülömben a végtisztességtételén 
történt megjelenést hálás szívvel ezúton kö
szönjük meg.

Rimaszombat, 1934. február 22.
Szoyka Pál 

és gyermekei.

Köszönetnyilvánitás.
Alólirottak hálás köszönetét mondunk 

a nagyszámú rokonságnak, jóbarátoknak 
és ismerősöknek, akik CSAPÓ JÓZSEF 
nyugalmazott állami tanitó, felejthetetlen 
jó férjem, illetve szerető jó egyetlen test
vérem temetésén résztvettek és fájdal
munkban osztoztak.

Rimaszombat, 1934. febr. 20.
Özv. CsapóJózsefné sz. Fülep Margit.

Csapó Sámuel,
a magyarországi vas- és fémmunkások közp.
szövetsége főtitkára, Budapest székesfőváros 

törvényhatósági bizottság tagja.

Gömöri városok sakkversenye. Fo
lyó hó 18-án tartották meg Jolsván a 
jolsvai Polgári Társalgó sakkosztálya 
a Tornaijai Sakkor válogatottjai reváns- 
mérkőzésüket. A versenyből ezúttal Jols- 
va sakkozói kerültek ki győztesen s 
ezáltal sikerült kiegyenlíteni a Tornai
ján elszenvedett vereséget.

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

Rimaszombati cigányzenészek jóté- 
konycélu műkedvelői előadása. A ri
maszombati cigányzenészek március hó 
3 án szombaton este fél 9 órai kezdet
tel érdekes műkedvelői előadást tarta
nak a Tátra szálló emeleti nagytermé
ben a messze földön ismert rimaszom
bati prímás, Csóka Sanyi gyógykezel- 
tetési költségeinek előteremtése céljá
ból. Szinre kerül: Dankó Pista: Halász

Kinő ÁPOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, 24-én és 25-én kitűnő 
csehül beszélő film. Ne mulasszák megnézni ezen 
kiváló vígjátékot, melyben Vlasta Burian legújabb 

mókái nevető záport idéznek elő :

Revizor

Szerdán, február 28-án franciául beszélő vígjáték, 
melyben Adolf Menjon a híres gentleman „szalo
nok oroszlánja" a legjobb szerepét mulatja b e :

Amerikai fiam
F.: Adolf Menjon, Elisa Landi.

Csütörtökön, március 1-én angolul beszélő kém
kedési nagyfilm, amely egy belgiai kémnő igaz 
történet feljegyzései alapján a világháborúból 

Belgiumban volt lefilmezve :
A kémnő

F.: Conrád Vedidt, Madeleine Corroll

szeretője cimü énekes színmüve, amely
nek minden szerepét a cigányzenészek 
családtagjai játszák. — Helyárak : 10'— 
8'— és 6"— korona, állóhely 4 korona. 
Felülfizetéseket a jótékonycélra köszö
nettel fogadnak. — A derék zenészek 
műkedvelői előadására ezúton is fel
hív j u k a közönség figyelmét.

Elmarad a Karpaíhenverein már
ciusi vacsorája, A Karpathenverein ri
mavölgyi osztálya március 10-re társas 
vacsorát készült rendezni Rimaszom
batba várt központi-elnökségi vendégei 
tiszteletére. Mint értesülünk, az összejö
vetel közbejött akadályok miatt elmarad.

Rádidvasárlók vigyázat!
Az összes világmárkás készülé
kek kaphatók kedvező részlet- 
fizetésre és

10% -al olcsóbban készpénzért 
TECHNI KA

V á m o ssy  B éla  Masaryk-tér.
Hét év múltán kézrekerüít apagyil- 

kos. Mint annak idején közöltük, 1927. 
február 9 én Serkén Simon István föld - 
mívest szétroncsolt fejjel holtan találták 
ágyában. Az akkor megindult nyomozás 
során a tettest nem sikerült kézre ke
ríteni. A rimaszombati csendőri nyo
mozó osztagon működő Kors csendőr
zászlósnak hosszú évek rendszeres mun
kájával sikerült a tettest felderíteni és 
szerdán letartóztatták a megölt Simon 
István fiát, Simon László gazdálkodót, 
aki először tagadott, később azonban a 
kiváló gondossággal végzett nyomozás 
során összegyűjtött terhelő bizonyítékok 
súlya alatt beismerte, hogy atyját ő 
gyilkolta meg. Szörnyű tettét azzal indo
kolja, hogy apja alkoholista volt, aki 
csak szégyent hozott a családra s a kis 
vagyonkájuk is veszélyeztetve volt a 
miatt. Elhatározta hát, hogy családját 
megszabadítja a veszekedő, erőszakos
kodó és pazarló apától. Éjszaka besur
rant apja szobájába s a nyugodtan aivó 
embert fejszefokkal agyonverte. A csend
őrök a rimaszombati törvényszék fog
házába kisérték be az apagyilkos fiút.

ten Géczy Imre (nagy mahomed ember 
lett belőle, orvos valahol Pest környé
kén), a másik héten én. Szerdán és 
szombaton a temetőbe kellett elkísér
nünk nagyanyót, csütörtökön este pedig 
a református templomba. Evangélikus 
létemre gyakrabban — s hogy őszinte 
legyek, szívesebben is — hallgattam a 
Kovács Sebestyén Dódi fiatalos hévvel 
elmondott prédikációit, mint boldog em
lékezetű, tudós püspökünk, Baltik Fri
gyes nehéz teológiai fejtegetéseit. Géczy 
Imrénél már nehezebb volt az eset. 
Blazsek Karcsi, a katolikus hitoktató 
cxkommunikációval fenyegette meg, de 
nagyanyó tapintatos modorával azután 
simán elintézett mindent.

Végh anyó nemzedékének a templom
ba vonulása úgy festett, akár egy Szent 
István napi körmenet, vagy ha úgy tet
szik, mint a hajdani selmeci akadémi
kusok végtelen szalamandere. Amikor 
a legkisebb unokák már ott fészkelőd- 
tek a templom baloldali padsoraiban, 
a sereghajtó nagyanyó akkor lépte át 
a Mikó-ház küszöbét. Elől tipegett Judit 
Esztivel, azután a többiek párosával, 
Piroska Sanyival, Zsike Petivel, Mucu 
Ferivel, Bözse Manyával, Pulyu Jolánnal, 
majd a szülök, Zsike néni Gyula bácsi
val, Mariska néni Pali bácsival s végül 
nagyanyóval Géczy Imre vagy én, kellő 
meggörnyedéssel maszkírozva nagyapót. 
Akik olvasták Mathers Helén „Jön a

rozson át“ cimü bájos regényét, azok 
a zordon apa szerepébe nagyanyót kép
zelve, fogalmat tudnak alkotni, mily 
fegyelmet tartott ily ünnepélyes alka
lomkor nagyanyó egy-egy villámlő te
kintete a rakoncátlan unokák seregé
ben. A kis kálvinista templom felét az 
istenfélő Végh-származékok töltötték 
meg s ha influenza járvány idején néha 
napján otthonmarad a család, betölt- 
hetetlen ür tátongott a virágoskerttel 
körülvett, kápolnaszerü templomban.

A temetői látogatásoknál már nem 
kellett hitbeli meggyőződésünk ellen 
cselekedni, katolikus, evangélikus, refor
mátus hivő békésen mind ott nyugszik 
egymás mellett a gyarmati temetőben. 
A fotográfiákat ily alkalommal Végh- 
anyó vette magához, a kiterjedt családi 
korrespondencia számára azonban szűk
nek bizonyult nagyanyó kopott táskája, 
a leveleket kellőkép osztályozva s szi 
nes szalagokkal átkötve mi vittük utána. 
Nagyanyó letelepedett a sirkert melletti 
kis padra, elmondott egy rövid imát, 
letörüite könnyeit, feltette pápaszemét, 
megköszörülte a torkát s a keltezés 
sorrendjében fiatalos, csengő hangon 
olvasta fel a leveleket hűséges élet
párjának.

„Ezt a képeslapot a Kálmán unoka 
irta, jeles tanuló, büszkék lehetünk rá.“

„Ezt a hosszú levelet pedig Sándor 
fiunk irta, minden sorára figyelj nagy

apó, fontos családi közlések vannak 
benne."

Majd a családi fényképek bemutatása 
kerül sorra. Megismerkedik a békésen 
nyugvó öregur Mariska unokájának vő
legényével, a daliás Dobó Jóskával. So
káig gyönyörködik legifjabb unokájában, 
a kéthetes Rózsikában. Apai büszkeség
gel szemléli Kálmán fiának törzstiszti 
egyenruhás, sokmedáliás képét, aki után 
a kisebb sarzsik, a hadiönkéntes roko
nok és kosztos diákok következtek.

A szőlőhegy mögött lenyugvó nap 
néha utolsó sugarait fürdette meg az 
Ipoly szennyes, hömpölygő vizében, 
mire nagyanyó a családi galéria végére 
ért. A titkári teendőkkel megbízott kis
diák először hűségesen szortírozza és 
adogatja a családi gyűjtemény örök
becsű darabjait, azután elbámészkodik, 
gondolatai másfelé kalandoznak, hallja 
ugyan a nagyanyó monoton beszédét, de 
lelkének membránja nem veszi azt fel.

A temető misztikus élete köti le fi
gyelmét, a természet letompitott lükte
tése, ezernyi hangja. Aranypajzsos báb
rabló siet tova zsákmányával a temető 
utján. Egy fiatal anya sirján zöldlevelü 
borostyán öleli át vigasztalón a kókadt- 
fejü szomorufiizet, himporos pillangó 
csókolja sorra ledéren az Íriszek és li
liomok szűzi ajkát. Zümmögő méhecske 
száll az öreg hársfára, mintha szordinós

csellón játszanák valahol messze az 
Ave Máriát. Mindent érzékel, mindent 
meglát a fiatal lélek, csak magát a ha
lált és enyészetet nem látja sehol.

Olyan, mint maga az őstermészet, 
mely az enyészetnek eme helyén is az 
élet diadalmas dalát allelujázza. A halál 
és elmúlás fogalma csodálkozó gyer
mekszemében annyira valószínűden, 
hogy körtáncot járó életkedvének röpitő 
ereje gondolatkörén kivül veti azt. A 
sok latin közmondás közül a „Memento 
móri" marad meg legnehezebben a diák 
buksi fejében. Arra csak maga az élet 
tanítja meg később. Amikor sorban hul
lanak el oldala mellől szerettei, a kor
társak és barátai. Harminc éves koráig 
közönyösen és értelmetlenül néz a ha
lál szemébe az ember, élete deleiőjén 
néha lázadozó, néha rezignált felkészü
léssel, hatvan éven túl megnyugodva és 
békességgel.

Ilyen békés nyugalommal fogadta a 
megváltó halált nagyanyó is, amikor 
kilenc évvel ezelőtt odahelyezték apóka 
jobbjára a gyarmati temetőben.

Gondolatban elzarándokolok sírodhoz 
s a kegyeletes emlékezés eme szerény 
virágszálát helyezem a fejfád mellé, jó 
„nagyanyó."

Szilveszter.
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Nemzeti Kultúra. Magyar kisebbségi 
tudományos szemle. A szlovenszkói ma
gyar kulturegyesiilet tudományos szak
osztályának megbízásából szerkeszti Dr. 
Al a p i  Gyula. — Megjelent a folyóirat 
januári 1. száma változatos, értékes tar
talommal. Az első cikk Császár Elemér 
tollából Katona és Bánk bánja cimen 
került elő. Alapy Cyula a morva-cseh 
és magyar vonatkozást a magyar közép
kor végéig fejtegeti. Follajtár Ernő a 
zobori bencés apátság történetéről irt. 
Ismét Alapy Gyula cikke következik : 
A pozsonyi arzenál történetéhez cimen. 
Az adattárban érdekes részletes törté
neti adatokat közölnek. Irodalmi és mű
vészeti rész egészíti ki a folyóiratot, a 
mely évenkint hat füzetben jelenik meg 
Komáromban, a magyar kisebbségi tu
dományos irodalom fejlesztésére.

Mozgóművészeti tanfolyam nyílik 
Rimaszombatban. A fejlődés legújabb 
hullámai Rimaszombatba már évekkel 
ezelőtt elhozták a tánctanitás és svéd
torna ikertestvérét, a ritmikustáncot és 
tornát s most kiegészitőül mozgásmüvé- 
szeti tanfolyam is nyílik a fejlődésben 
elmaradni nem akaró rimaparti főváros 
falai között. Egyelőre kizárólag fiatal 
leányok részére nyílnak meg ennek az 
uj intézménynek hatalmas kapui és pe
dig a kereskedelmi testület nagytermé
ben, ahol hetenként kétszer fog órákat 
tartani Kramer Márta, a tanfolyam am
biciózus tanárnője, aki, mint ismeretes, 
Pozsonyban képezte ki magát erre a 
speciális pályára. A mozgásművészeti 
tanfolyam iránt érdeklődő szülök min
den közelebbi útbaigazítást és felvilá
gosítást közvetlenül Kramer Mártánál 
nyerhetnek.

Súlyos szerencsétlenség. Haák Lajos, 
dobsinai nuíbutorgyárost s a dobsinai 
iparostársadaiöm szorgalmas és köz
kedvelt egyéniségét munkája közben 
súlyos baleset érte. Amint a gyalugépen 
dolgozott, a faanyagot a gép kidobta és 
a mester kezét elkapva, abban a szem- 
pillantásban négy ujját levágta. Beszál
lították a rozsnyói körházba.

Esperanto tanfolyam kezdődik már
cius 1-től kezdők és haladók részére a 
polgári iskola első emeleti helyiségé
ben. Tandíj nincs. Jelentkezés ugyanott. 
Első óra csütörtökön március 1-én esti 
5—7 óra között.

Országos vásár. A Rimaszombatban 
folyó hó 23-án megtartott országos vá
sár a pénztelenség jegyében a leggyen
gébb kereslet mellett folyt le.

Filmszínház. Folyó hó 24. és 25-én 
a „Kémnő" c. angol verziós, de német 
feliratú kémdráma kerül színre. Fősze
replő : Veidt Conrád. Márta, belga nő 
ugyan, de egy német tábori kórházban 
tesz szolgálatot s nem ismer különbsé
get ember és ember között. Befolyás 
alá kerülvén, a legvéresebb események 
okozójává válik akarata ellenére s a 
német parancsnok ki is tünteti. A bor
zalmas események után kirobbannak a 
drámai jelenetek, melyek a lány tragé
diáját ecsetelik.

Március 1-én előadásra kerül a „Re
vizor" cimü film vígjáték Gogoly Miklós 
hasoncimii darabja nyomán, mely a 
budapesti nemzeti színházban Hevesi 
Sándor fordításában sokáig műsoron 
volt. A főszerepet a közkedvelt Burián 
Vlasta alakítja. Egy kis orosz városká
ban, amely a cári Oroszországhoz hí
ven, szintén kiveszi a részét a pana
mákból, rettegve várja a revizort, kit 
egy szegény flótásban véltek felismerni 
s természetesen alaposan megvesztege
tik. A mulatságos jelenetek egymást 
kergetik e pompásan felépített filmben.

Katonai lóvásárlás A zsolnai I. ka
tonai lóbeszerző bizottság kiküldöttsége 
1934. március 1-től 23-ig vásárolni fog 
hátas, könnyű és vonó lovakat, 2—3 
éves csikókat hátas minőségben és pe
dig: Rimaszombatban 1934. március 
22-én délután fél 3 órakor a vásártéren. 
Rimaszécsen 1934. március hó 23 án 
délelőtt egynegyed 10 órakor a vásár
téren. — A beszerző bizottság fontos
nak tartja a bevásárlásnál az eredet 
igazolását (hágató- vagy fajlevéllel). — 
A lovak zsinegkötőféken legyenek elő
vezetve.

Megoldódott a tiszolczi rejtélyes
hullalelet ügye. Az elmúlt szombaton 
hajnalban a szomszédok holtán találták 
Kriska Zsuzsanna 78 éves tiszolczi asz-

szonyt lakásának pincelépcsözetén. A 
leletről értesített csendőrök első pilla
natban bűntényre gondoltak és telefo
non azonnal értesítették a rimaszombati 
államügyészséget, ahonnan még aznap 
bizottság szállt ki a vizsgálat és a bon
colás megeitése céljából. Az orvosi vizs
gálat kétségtelenül megállapította, hogy 
a halál szivszélhüdés következtében ál
lott be, minek következtében a további 
eljárás be lett szüntetve.

Betiltották a „Kunczi szérum" áru
sítását. A hivatalos lap február 10 iki 
száma közli, hogy a prágai közegészség- 
ügyi minisztérium 39399/1933. sz. alatt 
kiadott rendelettel az állami vegyvizs- 
gálati intézet véleménye alapján a köz
ismert „Kunczi szérum" árusítását be
tiltotta, mert megállapítást nyert, hogy 
ezen szer sósavat tartalmaz és maga a 
szer teljesen értéktelen és az egészségre 
ártalmas.

Újabb betörés Dobsinán. A soro
zatos betörések e héten tovább folyta
tódtak Dobsinán. Ezalkalommal Kár- 
páthy Béla nyugalmazott vonatvezető 
lakását szemelték ki az ismeretlen tet
tesek s mialatt a tulajdonos feleségével 
a szomszédban tartózkodott, a betörők 
feltörték a lakást és pénz után kutatva 
valósággal felforgatták a bútorokat, 
azonban semmit nem vittek el. A csend
őrség erélyesen nyomoz.

Inkasszálás — utonállás segítségé
vel. Chovanecz János forgácsfalai lakos 
11 *50 korona munkabérrel maradt adó
sa nemrégiben Vetrák József napszá
mosnak, aki sehogy sem volt képes 
pénzét megkapni s ezért a behajtás 
furcsa metódusát vette igénybe. Késő 
este a Dolina nevű erdőn át hazafelé 
igyekvő Chovanecnét feltartóztatta útjá
ban s pénzét követelte. Miután Ctiova- 
necnénál nem volt egy fillér sem, a 
felbőszült Vetrák súlyosan inzulíálta az 
asszonyt, megpofozta, összerugdalta, zá
logul letépte fejéről a kendőt és agyon- 
veréssel fenyegetőzés közben engedte 
csak útjára adósának feleségét. Szemé
lyes szabadság megsértése címén indult 
eljárás a brutálisan fellépő inkasszáns 
ellen.

Deszkákat lopott az épülő házból.
Ostrom József rimatamásfalai cipész a 
múlt év augusztusában behatolt Éliás 
János épités alatt lévő lakóházába és 
onnan a betonöntéshez használt desz
kák közül többet ellopott. A tulajdonos 
észrevette a lopást és gyanúja alapján 
a rendőrök házkutatást tartottak Ostrom 
József fatartójában, ahol a deszkák egy 
részét megtalálták. Hat napi elzárásra 
Ítélte a bíróság.

Gyorsaság az utazásban.
A vasúti vonatok ma is szédületes 

gyorsasággal tudnak száguldani a fél
század előtti állapotokhoz mérten. Órán
ként 60 80 kilométeres sebességet is 
elérhetnek már a gyorsvonatok. De ez 
még mindig nem elég. Mert az autó és 
a repülőgép sebessége felülmúlja a vo
natokét, különösen a repülőgépé. Igaz, 
hogy a repülő utazás manap még nem 
biztos és igen sok szerencsétlenség for
dul elő a repülésnél. De hát az óceá
nok áírepiilésében erősen felülmúlják a 
gőzhajókat és a szárazföldi utak gyor
saságával még erősebben győzik a ver
senyt a vonatok sebességével.

A repülők és autók gyorsasága nagy 
versenyzésre serkenti a tervezőket, hogy 
a vasúti vonatokkal miképen érhetnének 
el nagyobb gyorsaságot?

Különösen három ország tervezői 
küzdenek nagy erővel és sikerrel azon, 
hogy a vasutak sebességét annyira fo
kozzák, a mennyivel a repülőgépeket is 
megközelíthetik. így aztán nem engedik 
ki az utazás nagy részét a vasúti vál
lalkozásból, mert a vasúti utazás még 
hallatlan gyorsasága mellett is biztosabb.

Németország, Amerika és Angolor
szág tervezői és mérnökei már eddig 
is nagy sikereket értek el a vasúti uta 
zás gyorsaságában.

Németországban Zeppelin-rendszerű 
vonatokkal kísérleteznek, a melyeket 
szivarformáju nagy propellerek hajtanak. 
Ezek a vonatok már forgalomban van
nak Németország egy részén és elérik 
a 225 kilométer sebességet óránkint. 
Tehát a mai vonatoknál háromszor 
gyorsabban lehet rajtuk utazni.

Amerikában olyan vonatokkal próbál
koznak, amelyek a viharellenes autók
hoz hasonlítanak.

Angliában is nagy súlyt helyeznek 
arra, hogy a vonat a szél ellenállását 
mellőzve, nagyobb sebességgel halad
hasson. De itt főként a villamos erőt 
és a Diesel olajmotorok hajtó erejét 
használják fel az újabb, nagyobb gyor
saságú vonatoknál. Azonkívül arra is 
ügyelnek, hogy a szén hydrognációs 
eljárással tökéletesebben eléghessen és 
Így gyorsabb és olcsóbb legyen a vo
natok hajtása.

Mind a három országban annyira ha
ladtak a kísérletek, hogy kisebb távol
ságokra már bevezették az újításokat 
és pár év muiva már nagyobb távolsá
gokra is sikerrel fognak járni az újabb 
rendszerű, jóval gyorsabb vasutak. — 
Angliában már a legközelebbi jövőben 
olajmotoros vonatok fognak haladni 
elektromos lokomotivoktól vont vona
tokkal váltakozva.

De még ezeknél is szédületesebb per
spektívát mutat Whithorn angol mérnök 
találmánya : az úgynevezett ágyúgolyó- 
vonat.

Whithorn vonata hatalmas ágyúgolyó
hoz hasonló acél labda, amely ikersine- 
ken rohan. A golyó külső része magne-, 
tikus anyagból készül, mig belül egy 
másik golyó van. A belső golyó mindig 
vízszintes helyzetbon marad, mert ezt 
a helyzetet egy giroszkóp biztosítja s 
a golyó külső és belső fala közt külö
nös mozgó olajmassza van s ebben 
mintegy nvugodian úszva lebeg a belső 
golyó. így a bennülök nem érzik a szé
dületes gyorsaság rázkódásait.

Ezt az ágyugolyóvonatot Whithorn 
sphaericának, vagyis a szférák vonatá
nak nevezi. A szférák vonatának sebes
sége határtalan lehetne elméletileg. De 
a gyakorlatban számolni kell azzal, hogy 
mit bir ki az emberi szervezet? Ezen 
az alapon szakértők azt hiszik, hogy 
óránként 650 kilométeres gyorsaság mel
lett az emberi szervezet nem érzi rosz- 
szul magát.

így aztán a szférák vonatának vagyis 
az ágyúgolyó vonatnak gyorsaságát 650 
kilométerre tervezte Whithorn. Az ágyu
golyóvonatot elektromos erők hajtják, 
amelyeknek pólusai részint a síneken, 
részint átjáró hengerürökön haladnak át.

Az elektromos erő állandó alkalma
zása mellet a ma ismert vasúti balese
tek legnagyobbrészt elkerülhetők s igy 
a nagy gyorsaságú utazás mégis biz 
tosabb lesz a mai vasúti utazásnál.

A szédületes gyorsasággal haladó vo
natot azonban nem könnyű dolog meg
állítani. De Whithorn ezt a feladatot 
is jól meg tudja oldani és pedig részint 
az elektromos erők csökkentésével, ré
szint pedig sűrített levegőfékek alkal
mazásával. A megállitási távolság kevés
sel lesz hosszabb, mint a mai vona
toknál.

A szférák vonatával már kísérleteznek 
Angolországban. Ha ezek a kísérletek a 
gyakorlatban beválnak, akkor ez az ágyú
golyó utazás lesz a leggyorsabb, kényel
mes és a legbiztosabb. Felülmúlja a re
pülőgépeket is és nagy gyorsasága mel
lett nem lesz drágább a mai vonatoknál.

Ilyen kilátások nyílnak a közeljövő
ben a vasúti vonatokon a gyors utazásra,

Váth.

A szerkesztésért és kiadásért felelős:
R áb ely  K ároly laptuiajdonos.

Bérbeadó
3 szép szobából álló lakásrész búto

rozva vagy anélkül.

ugyanitt műhelynek vagy raktárnak
alkalmas helyiség is kapható. — Cim :

megtudható e lap kiadóhivatalában.

Eladó
Két ház, mely öt szobából áll, két pin
céből, konyhából s mellékhelyiségekből, 

a város belsejében elköltözés miatt. 
Ára: 65000 Ké. — Cim: a kiadóban.

Eladó.
Egy alig használt, legfinomabb gyárt

mányú Foto-Lux Porszivó-gép
jutányos áron eladó.

Cim megtudható a kiadóhivatalban.

M óiisy i tanácsadó iroda
hatós. eng.

F L A M M
volt adóügyi biztos Rím. Sobota.

k Phönix Biztositó T ársaság főügynöksége

Szeplő és Máj folt 
elleni C R É M E K
N EO D EN D R IN  fakátrány,

m  OLTÓVIASZK m

BOKOR-drogériában.

kezdve készít

H A N K  A N D O R
uriszabó, Rimaszombat Szijjártó-u. 75. sz. 
Elfogadok javításokat, fordításokat és 

minden e szakmába vágó munkát.

Értesítés.
Van szerencsénk a nagyérdemű közön

séget arról értesíteni, hogy Rimaszom
batban, a vasút mellett egy

épületfa-raktárt
létesitettünk. — Raktáron tartunk az 
építkezéshez szükséges mindenféle leg
jobb minőségű fa és építkezési anya
gokat, valamint palát, cserepet, ná
dat, cementet stb. — Amidőn előre is 
biztosítjuk a n. é. vevőközönséget az 
előnyös és pontos kiszolgálásról, igye
kezni fogunk a n. é, közönség bizalmát 
minden tekintetben teljes megelégedésre 
kiérdemelni.

A n. é. közönség szives pártfogását 
tisztelettel kérjük.

LOVAS és PAUKER
épületfakereskedők.

Poloskairtást, féregtelenitést lakások
ban, üzemekben, szállodákban

C Y Á N G Á Z Z A L
garanciával, 100 Vr*os eredménnyel 

elvállalja
Ing .  Chem. B. E I S L E R
cyánozó fiókválialata LE VICE.

Eladó ház.
Szelczén (állomás: Pongyelok) egy ház 
kis kerttel, a falu közepén, országút 
mellett, melyben 30 év óta üzlet és 
italmérés van, biztos megélhetést nyújt, 
szabad kézből — áru nélkül — olcsón 
eladó. — Érdeklődők forduljanak Horo- 
vitz és társa céghez Rimaszombat.

K étszo b á s lakás
fürdőszobával kiadó.

Bővebbet e lap kiadóhivatalában.

Lábon álló fák
:akszerü kivágására és tisztítására ju

tányos áron vállalkozik
KRAMAR1K ANTAL

Rimaszombat Rimapart-utca 31. sz.

A U T Ó K ,  m o to rke rékpá rok ,  
t r a k t o r o k ,  b e n z i n m o t o r o k
legjobb és legolcsóbb javítóműhelye : a

„C entra l garage’
Tornaiján (Rozsnvói-ut 212 213.)
A generál-javítást, hengerfurást, világítás za
varok stb. javítását kizárólag ott végeztesse.
100%-os m e g e l é g e d é s  garantálva.

Rimaszombat, 1934. Nyomatott R á b ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Mas?;yk-tér 9. szám.)


