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Lelketpusztitó kór, Szomorú tavaszi üdvözlet,
szörnyű nyavalya támadta meg az 
emberiséget.

Ragadós betegség ütötte fel fe
jét a földön s mintha a Gonosz
ság szelleme tobzódnék közöttünk, 
mintha az özönvizelőtti romlottság 
pusztító rákfenéje marcangolná éles 
fogaival az emberiség testét és 
tenne semmivé mindent, amit az 
Erkölcs megteremtett, — olyan a 
rémséges járványt figyelő szem elé 
tárult kép.

Vannak sokan, akik a háború, 
az emberi szenvedések végtelen 
hosszú sorozatának átélése utáni 
időkben rendszerint fellépő lelki 
egyensúlyt vesztésnek, a gyilko
lásra uszított emberekben a vér 
gőzétől támadt tébolynak tudják be 
e szomorú jelenséget, de viszont 
vannak sokan, akik e járványos 
betegséget, e lelket megrendítő, el
szomorító kép rejtelmes festőjének 
borzalmas munkáját az eszményi
től való eltávolodás, a laza erkölcsi 
életet élés s az idealizmus fölött 
úrrá lett realizmus, a túlzott anya
giasság számlájára Írják.

Bármi is az okozója a pestis
ként rohamosan terjedő undok nya
valyának, tény, hogy az szinte meg- 
fékezhetetlenül, félelmetes gyorsa
sággal pusztítja az emberi társa
dalom testét s mérgével megrontja, 
megmételyezi a lelkeket.

A bűnözések ezer fajtája, a testi 
épség, az emberi élet — és vagyon 
elleni büntettek végtelen sorozata 
szinte meghaladja a mértéket, mely
ről csak fogalmunk lehetett valaha 
és megrettenve, lelkűnkben meg
rendülve halljuk, olvassuk a külön
féle, gyakran lélektani alapon is 
megmagyarázhatatlan bűntényeket 
és szorongó érzéssel merül fel lel
kűnkben a kérdés: meddig tart ez
;g y ?

Mert vége kell, hogy legyen en
nek is, nem lehet, hogy a szörnyű 
betegség gyógyithatatlanul akuttá
váljék.

A háború befejeztétől immár ti
zenöt esztendő telt el, a vér gőzé
től támadt tébolynak lassan mégis 
csak meg kell szűnnie s a realiz
mus pedig nem ülhet győzedelmi 
tort az idealizmus fölött még sem.

Kell, hogy a Jó győzedelmesked
jék a Rossz fölött, kell, hogy a 
helytelen útra tévedt emberiség a 
tévelygők útvesztőjéből megtalálja 
a kivezető utat és ha kell, egy uj 
vízözön árán is vissza térjen az 
életnek igazi tartalmat, boldogsá
got és megelégedést adó eszményi 
alapra.

Nagyhetet nyitó virágvasárnap
ján ezt a szebb, jobb életet nyújtó 
idő eljövetelében bízással teljék 
meg a lelkünk. (m)

Itt a tavasz, szép költöiesen: a rügy
fakasztó tavasz. A hosszú tél után öröm
mel várt tavasz. Az emberek testét-lel- 
két megörvendeztető tavasz. A gondta
lan gyermekhad vidám nevetését, az 
életnek való örvendezését hozó tavasz.

Oh szép tavasz, itt vagy minden re
ménységeddel, hogy köszöntsünk Téged ?

Hogyan köszöntsünk Téged minden 
vélt szépségeddel együtt, mikor tudjuk, 
hogy nem vagy az a tavasz, mit epedve 
várunk.

Nem vagy az a tavasz, mely a sok-sok 
szép reménységet csak némileg is kész
pénzre váltod.

Nem vagy az a tavasz, mely a tes- 
pedő munkáskezek százezreit mozdíta
nád hasznos munkára.

Nem vagy az a tavasz, mely az em
bertelenül nagy-nagy nyomort tüzes 
pallossal űznéd ki a sztikölködők, a 
saját hibájukon kivül éhezők és nélkü
lözők tisztes hajlékából.

Nem vagy az a tavasz, mely a töme
gek lelki eltévelyedését jó útra térí
tenéd.

Nem vagy az a tavasz, mely az egész
ségtől pirosló gyermeki arcokon sugá
roznál.

Szomorú vagy tavasz kezdete s igy 
csak'szomorusággal is tudunk téged üd
vözölni.

A pacsirta, a gondos szántóvető dalos 
társa ma is felemelkedik a levegőbe, 
bájos énekével ma is kiséri a földmű
ves szorgos munkáját, de elmarad sza
vának lelki üdítő hatása, mert az izza- 
dóan dolgozó földmives szivéhez utat 
nem talál, mert annak súlyos gondok
kal teli fejét nem tudja fölüditeni, nem 
hallja a csengő hangot, mert a súlyos 
anyagi gonddal telt lélek teljesen fo- 
gékonytalan a pacsirta dallal szemben.

Elvetem a magot, gondolja a szántó
vető, megművelem a földet, gonddal, 
izzadsággal, de hasznom nem lesz be
lőle,

Fájóan ül lelkére az a biztos ludat 
hogy övé csak a munka, a verejték, de 
a megtermett magot felfogó zsákot már 
viszi a kamat meg a sok egyéb más 
teher, még elég se lesz.

Mért köszöntse hát a földműves vígan 
a mai tavaszt?

Az iparos gondját könnyíti tán az 
idei tavasz? Nem könnyíti. Az építő 
iparosok panganak, a tavasz nem hozta 
meg az építési kedvet, helyesebben a 
lehetőséget.

A szabók tavaszi divatszövetei nem 
láthatók. Minek ? Kinek ? Hisz a ruház
kodás már lassan csak vágya marad, 
megvalósíthatatlan vágya marad az em
bereknek.

A cipészek kenyerét már rég elvette 
a gyári üzem. Nekik már csak itt-ott a 
javítás gürcölő munkája marad, ahol 
még ez is marad.

A többi ipar is mind áll és senyved. 
Mért köszöntse hát a tavaszt szivből 
az iparos?

Egyedül a kereskedők még azok, kik 
némi örömmel gondolhatnak a tavaszra 
abból az okból, hogy eddig drága fütő 
mellett ásitoztak vevő nélkül boltjaik
ban, most ingyenes közfütés mellett les
hetik a be nem térő vevőt.

És végül politikai tekintetbeu meg
jött-e a tavasz? Látjuk a pártoknak 
parlamenten kivül folytatott küzdelmét, 
melyet azonban csak a szűkös pártérdek 
vezet. Az önző pártérdek, mely a köz ér
dekében dolgozni képtelen. Látjuk a pár
tok gigantikus harcát, látjuk a kormány
pártból való kiválásokat, de sajnos,

mindezek oly momentumok, melyeknek 
nincs meg a tavasz élesztő hatása.

Tülekedés, egyéni és pártérdeken túl 
nem terjedő parlamenti ténykedés nem 
forrása a mi általános emberi boldogu
lásunknak.

Sajnosán észleljük, hogy ez a tavasz po
litikailag sem a megújhodás, éledés, pro
duktív munkaalkalmat hozó tavasz lesz.

Egyedül a Hlinka-párt felé csillant 
valamit a tavasz látszata, mert ennek a 
pártnak a kormányba lépése — mint 
hírlik — a párt anyagi gondjainak meg
szüntetését hozná meg.

De hát van-e, lesz-e ennek a közélet 
javulására szolgáló általános kihatása?

Azt hisszük, hogy nem !

Az agrárpárt lapjai — nem kis 
káröröm nélkül — azt adják hírül, 
hogy főleg Franciaország kívánsá
gára megszűnik a csehszlovák köz
társaság külügyeinek szociális ori
entációja. Tudott dolog, hogy Be- 
nes Eduard is egyik szocialista 
párlnak a tagja és ez az irányzat 
a pártemberen keresztül áradt szét 
a külpolitikai akciókban. A világ- 
helyzet azonban nagy változásokon 
ment keresztül és a legutóbbi 
ausztriai események megérlelték 
azt a többségi elhatározást, melyet 
az agrárok követeltek, a külpoliti
kai orientáció megszüntetését. Ez 
az orientáció volt az, amely meg
nehezítette az Olaszországgal való 
normális diplomáciai viszonyt, hi
szen számos eset fordult elő, ami
kor Olaszország diplomáciai kép
viselője tiltakozott az ellen az Írási 
modor ellen, amelyet a szocialista 
sajtó Olaszországgal és államfér- 
fiaival szemben magának megen
gedett.

Ennek most már vége lesz és a 
szocializmus szorosan az állam bel
területére korlátozódik, a külpoliti
kából pedig kiszorul. Csehszlová
kiának közvetlen szomszédjával, 
Ausztriával legalább is tűrhető vi
szonyban kell élnie, ezt a viszonyt 
nem zavarhatja meg az a több, 
mint ellenséges sajtókampány, 
amely Ausztria mai vezető állam- 
férfiai ellen irányul. A diplomáciá
nak mindig alkalmazkodnia kell a 
tényékhez és szubjektív érzésektől 
sohasem vezettetheti magát. A cseh
szlovák köztársaság körül van véve 
olyan államokkal, ahol a szocializ
mus többé-kevésbbé megszűnt köz
életi és állampolitikai tényező lenni. 
Így Németország, a már említett 
Olaszországon kivül, továbbá Len
gyelország, Ausztria, sőt legben
sőbb szövetségesei közül Románia 
és Jugoszlávia sem tekinti a szo
cializmust állami léte fontos ténye
zőjének.

így be kellett következnie az uj 
irányzatnak, amikor a szociálde
mokrácia elérkezett nagy elszige
teltségéhez Csehszlovákiában. Her-

mafrodita életéről sokat lehetne 
beszélni, azonban most nem az a 
célunk, hogy a szociáldemokrácia 
nemzetközi vagy nemzeti célkitű
zéseiről, pacifista vagy militarista 
arculatáról vitatkozzunk. A külpoli
tika simulékonysága a mindenkori 
politikai helyzettől feltételezetten 
működik és működési síkján nem 
szabad töréseknek bekövetkeznie. 
A fasiszta Németországgal, mint 
legközelebbi szomszéddal, a rendi 
Olaszországgal és Ausztriával csak 
éppen úgy meg kell találni a kül
politikai érintkezéseknek korrekt 
formáit, mint azokkal az államok
kal, amelyek szociális berendezett- 
ségüek, mint Oroszország.

így valósulhat meg az a mele
gebb viszony, melyet Franciaország 
a kisantant részéről követel Olasz
országgal szemben. A szociálde
mokrácia erejének a csökkenését 
jelenti ez a világviszonylatban, 
amely a legutóbbi idők eseményei
nek függvénye. Az a túlzott dog- 
matizmus, amely a szociáldemok
ráciát és annak internacionáléját 
jellemezte, merev keretekbe szorí
totta bele tagjait. Ezeknek a kere
teknek szükségképen engedniük 
kellett volna a reá gyakorolt nyo
másnak, de ehelyett azok merev
sége a keretek teljes széttörését 
eredményezték és ezzel együtt a 
párt helyrehozhatatlan vereségét is. 
M:g ez Európa államaiban történt, 
ebből a belföldi szocializmus sem 
mi következményt sem vont le, 
sem elvi programja, sem gyakor
lati taktikáját illetőleg. Pedig a 
régi ideológia már meghaladott ál
láspontot jelent és az elavult párt
programra ráfér egy kis szellőztetés.

A cseh nemzeti szociálizmus 
nem marxismus, annak kifejezett 
nemzeti céljai vannak előtérbe ál
lítva. A nemzetközi szociáldemok
rácia is tett ebben az irányban 
nem is csekély engedményeket, de 
a pártortodoxia nem hajlandó re
videálni programjának meghaladott 
pontjait. így eltávolodik a gyakor
lati élettől és más életsikokra sod
ródik. A francia szocializmusban 
is megtörtént a neoszocialisták ki
válása az ortodox szocialisták kö
zül. — Nálunk az a sajátságos, 
hogy a marxi, tehát a forradalmi, 
szocializmus kormányképessé lett 
és tizenöt év óta a lehető nagy 
befolyását gyakorolja a kormány
zati tényekre. Tanúja ennek az a 
sok törvénynovella, amely törvény
tárunkba belekerült. Az uj külpoli
tikai orientáció kétségtelenül ha
tással lesz a belpolitikára is, ha 
nem is a kormányképesség szem
pontjából, hanem a túlzottan erős 
szociális irányzatra, amely ma a 
kormányzatban érvényesül. A világ- 
politika ingája megmozdult és lassú 
útját jobbfelé kezdi meg.
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A prágai M Á K  közgyűlése.
A prágai Magyar Akadémikusok Köre 

március 9 én tartotta évi rendes tiszt
újító közgyűlését a prágai magyar men
za helyiségében este 8 órai kezdettel. 
Miután Zapf László elnök a közgyűlést 
megnyitotta és megállapította annak az 
egyesület alapszabályaiban előirt hatás
körét, a tárgysorozat első pontjaként 
Wall Sándor titkár adott elő egy ré
gebbi választmányi határozat ellen be
adott felebbezést. A közgyűlés a feleb- 
bezést elvetette és a választmány hatá
rozatát helyeslőleg helybenhagyta.

A közgyűlés második pontja a cseh
szlovák egyetemeken felállított magyar 
tanszék ügye volt, mely Bújnák Pál dr. 
halálával megüresedett. A február 17. 
és 18 án tartott brünni magyar főisko
lás ankét elhatározta, hogy az egyetemi 
városok magyar akadémikus egyesületei 
közgyűlések keretében foglalkoznak ez
zel a kérdéssel és igyekezzenek igy az 
összes csehszlovákiai magyar főiskolá
sok által elfoglalt egységes álláspontot 
az illetékes hatóságok elé terjeszteni. 
Nem közömbös a kisebbségi magyar 
ifjúság és jövő szempontjából, hogyan 
oldják meg a megüresedett magyar tan
székek betöltésének rendkívül nagy 
horderejű kérdését a csehszlovák isko
laügyi hatóságok. Épen ezért a köz
gyűlés az uj választmány kötelességévé 
tette, hogy az ügyet alaposan felülvizs
gálja, egy külön bizottsággal részletes 
elaborátumot dolgoztasson ki, melyet 
aztán a bizottság az illetékes tényezők
nek memorandum formájában adna át. 
A közgyűlés egyben az uj választmány 
kötelességévé tette, hogy ez irányban 
végzett munkájáról két hónapon belül 
összehívott taggyűlésen számoljon be, 
valamint igyekezzen megkeresni a kon-1 
taktust a többi egyetemi városok egye
sületeivel és azokkal közös álláspontot 
elfoglalni. Hasonlóképen az uj választ
mány kötelességévé tette, hogy tegyen 
lépéseket a német nyelvnek a magyar 
középiskolákban való újbóli bevezetése 
érdekében.

A közgyűlés egyhangú állásfoglalása 
szerint a kisebbségi magyar intelligen
cia elsőrendű kulturális és megélhetési 
érdeke, hogy a német nyelvet a közép
iskolában elsajátíthassa. A közgyűlés 
végül is direktívákat adott az uj választ
mánynak olyan értelemben is, hogy a 
„VSehrd" nevű jogászegyesületnél ismé
telten, egy részletesen kidolgozott eia- 
borátum formájában tiltakozzon a ma
gyar nemzetiségű tagok kizárása miatt.

Ezután a lemondó választmány nevé

ben számolt be Wall Sándor titkár az 
adminisztratív ügyekről, Fekete István 
könyvtáros a könyvtár állapotáról, Spa- 
lek Lőrinc pedig az egyesület pénzügyi 
helyzetéről. Toperczer László kultur- 
referens pedig részletesen vázolta az 
egyesület egy évi kulturmunkáját. Be
vezetésképen leszögezte, hogy a prágai 
MÁK kulturmunkája az elmúlt évben a 
Széchenyi Reform Mozgalom eszméinek 
jegyében foiyt le. Egyben sajnálkozását 
fejezi ki afölött, hogy egyes csoportok 
csupán adminisztrative folytak be a prá
gai MÁK munkásságába és hogy péld. 
a prágai Prohászka Kör egy eset ki
vételével kulturális munkásságát csu
pán egyesülete keretei között fejtette 
ki. A prágai MÁK nagyobbszabásu kul- 
turrendezményei közül kiemelte az 1933. 
március 15 ének megünneplését, a múlt 
tanév folyamán rendezett Arany-ünne
pélyt, a jelen tanév évmegnyitó taggyű
lését, mely a Széchenyi Reform Mozga
lom prágai elindulásának volt szentel
ve, a jelen szemeszter elején rendezett 
szepességi estet, valamint a március
15-én rendezendő és a még e lemondó 
választmány által előkészített Ady-iin- 
nepélyt, Ady Endre halálának 15 éves 
évfordulója alkalmából. A kuiturszeroi- 
nárium csaknem minden héten a tagok 
nagy érdeklődése melleit előadásokat 
és vitaesteket rendezett.

Végül az egyesületi élet fellendülésé
hez tartozik az is, hogy a választmány 
a nemes szórakozások és az összetar- 
tozandósági érzés ápolására két jól si
került ismerkedési estet, két félnapos 
és egy egész napos kirándulást rende
zett, valamint folyó évi február hó 10-én 
rendezte meg álarcos bál alakjában a 
prágai magyar diákság évenkinti szoká
sos farsangi mulatságát.

A beszámolók elhangzása után a köz
gyűlés egyhangúlag megállapította, hogy 
a lemondó választmány minden tekin
tetben jó munkát végzett. Az adminisz
trációs és pénz-ügyekben fáradságos 
munka után megteremtette a rég óhaj
tott biztos rendet, a kulturális munkát 
pedig céltudatosabbá tette és ezáltal 
magasabb nívóra emelte. A beszámolók 
megvitatása után Zapf László elnök 
mondott rövid leköszönő beszédet. Be
jelentette, hogy tanulmányainak befeje
zése után az elnöki tisztségéről lemond. 
Hogy jó munkát végzett-e a választ
mány, arról a végső Ítéletet nem mond
hatja ki a közgyűlés egyhangú dicsé
rete, erre a kérdésre a végleges választ 
a kisebbségi magyar közélet adja meg. 
Ezután úgy a maga mint a választmány 
nevében lemondott és a tisztségeket a

Palóc legenda
A derék palóc nép teljesen magyar. 

Régi magyar királyok telepítették le 
őket az Árpádház idején az Alföldet 
szegélyező hegyes - dombos vidékeken 
különösen Gömörben, Nógrádban, Bor
sodban.

Az őseik is vérrokonaink voltak : a 
nép vándorlásban szétmorzsolődott kun 
népnek a töredékei, akik szent László 
idejében betörtek a keleti határokon. 
Később a tatárjárás előtt Kuthen feje
delmükkel együtt bekéredzkedtek az 
országba s Béla király szívesen fogadta 
a harcias népet, akik a tatárok ellen 
szaporíthatták seregeit. Ezekből települt 
le a Nagy Kunság és a Kis Kunság. 
Köztük szeretett mulatni Kun László 
király, akit ott öltek meg az AHöldön 
tivornyázó pajtásai.

A mi palócaink más időkben települ
tek le ide és teljesen beolvadtak a ma
gyar nép közé. Á hegyes-dombos vidé
keken a szlovákokkal is érintkeztek ezek 
a szelidebb természetű, szorgalmas te
lepülők, akiknek nyelve tulajdonképpen 
csak tájszólása a magyarnak.

Itt a mi gömöri dombos-völgyes tá
jainkon letelepültek mindenfelé, nem
csak a délibb vidékeken, hanem még 
Pelsőctől északra is, ahol Kun Taplóca 
a határa ennek a jó magyar népnek.

A palóc nem a végnélküli síkság la
kója, nem süt rá a végtelen rónák de
rült napja. Talán azért, mert görbe or
szágban él, azért lett az eszejárása is 
kacskaringósabb, furfangosabb és a 
maga egyszerűségében is felta’álja ma
gát. Ha nem egyenesen csap is le a 
szögnek a fejére, de kanyargósabb utat 
keresve, célt szokott érni. És az a fő, 
hogy elérje, amit akar.

Vallásban úgy van, mint a többi ma

gyar nép. Valamikor az ősi hitet követte, 
amelyet szent István hirdetett. De aztán 
a hitujitók tanítását sokan elfogadták a 
török világban, amikor nagyon megfo
gyatkoztak a régi hitnek hirdetői.

Volt pedig egy hatalmas, híres barát, 
aki sokáig összetartotta a jó palóc né
pet a régi hitben és furfangos módon 
kitanította őket: miről lehet megismerni 
a régi katholikus hitnek hirdetőit? Herkó 
Páternek hívták ezt a nevezetes bará
tot, aki Balog várában szerzetes lelki
atya volt. De értett ő a kardforgatáshoz 
is, amit nem kisebb ember irt róla, 
mint Tompa Mihály, ami nagy költőnk. 
Ö igy irja le Szuhay Mátyásnak egy 
összebeszélését a török ellen : „Ott volt 
Herkó Páter a balogi barát.“

Később az maradt fenn Herkó Páter
ről, hogy Palóc népével a husziták ma
radványát felszoriíotta a Pogányvárra.

De ha életében ilyen nagy védőjük 
volt is Herkó Páter a katholikus paló
coknak, úgy hogy közmondássá vált 
már:  nem fog ki senki a Herkó Páter 
eszén. Halála után azonban mégis csak 
megoszlott a palóc nép három vallásra. 
Egy megmaradt a régin katholikusnak, 
kivált a déli tájon, más rész éppen Ba
logon református lett és akadnak lut
heránusok is. De azt meg kell adni, 
hogy mind hivő, vallásos nép. És ez a 
palóc néppel rendesen együtt járt s ezt 
nem is feledi el.

Néha külömbségeí tesznek vallás sze
rint. Akkor a katholikus palócot barkó
nak nevezik, mig a reformáció híveit 
palócoknak hívják.

A délibb vidéken lakik a barkó, vagy 
katholikus palóc nép. Ennek egy jám
bor fuvarosáról szép legenda szól, a 
melyet egy költőnk: Rosty Kálmán is 
megénekelt az ő vallásos dalaiban.

Az öreg palócot elküldi a papja, hogy

közgyűlés rendelkezésére bocsájtja.
Gyönyör István korelnök elnöklete 

mellett a közgyűlés a következő tiszti
kart választotta meg: elnök : Abkaro- 
vics József, alelnök : Spalek Loránd, 
titkár: Ónody Zoltán, altitkár: Jablán- 
czy László, kulturreferens: Toperczer 
László, jegyző : Sípos István, aljegyző : 
Csontos Bertalan, könyvtáros: Fekete 
István, alkönyvtáros : Schleicher Pál,
pénztáros : Török Ferencs, alpénztáros : 
Barna Tibor, ellenőrök : Urbányi Béla 
és Kulcsár Ernő, választmányi tagok : 
Virágh István és Zapf László.

A választmány megejtése után kor
elnök Abkarovics József elnöknek adta 
át a közgyűlés további vezetését, aki 
elnöki székfoglalójában megköszönte a 
közgyűlés megtisztelő bizalmát és meg
ígérte, hogy minden tehetségével igye
kezni fog erre a jövőben is rászolgálni.

H ÍR E K
Csevegjen valamit,

kedves Jólértesült, hiszen oly régen lát
tuk, hallottuk, talán már meg is feled
kezett rólunk.

— Szó sincs a megfeledkezésről, ked
ves Hölgyeim, mindenesetre véletlen 
szerencse, hogy itt találom Magukat 
Radónál. Hogyan is történt, miként is 
esett meg ez? Hol vannak a régi elvek? 
Az ősszel még ugyancsak hallgattak, ha 
a kávéházba járásról, parkett-táncról, 
öt órai teáról esett véletlenül szó.

— Nos, tudja, hát, igen, igen : revi
deáltuk eddigi álláspontunkat, vélemé
nyünket ebben a kérdésben és...

— És most szépecskén itt ülnek, ká
véznak, hallgatják a cigányzenét és... 
ejnye, ejnye, persze, persze, csak most 
veszem észre... és szörnyen kiváncsi 
szemmel figyelik a bridzselöket.

— Óh téved ! Nagyon rosszul lát ! A 
bridzs nem érdekel !

— Pardon, én bridzselöket mondottam.
— Ja, vagy úgy? Hát jó szeme van. 

Mondja, mit csináljunk, hiszen itt Bá
tyiban megőszülünk az unalomtól. Semmi 
szórakozási alkalom, még a football 
meccsek is csak most kezdődnek.

—- Apropó ! Football. Tudják, hogy a 
sporttelepen a tribün felépítésére nagy 
a kilátás? A Kohn Jenő Casino de Pa- 
ris-jában is vasárnap délutánonként 
öt órai tea keretében ugyancsak folyik 
a tánc a tribün-alap javára. — Az ada
kozási kedv is ugyancsak nagy s e 
héten egy nagyon kedves eset is 
történt. Egy öreg benszülött bácsi,

menjen el kocsival Egerbe, ahol jő bor 
terem. Évszázadok óta hire van ott a 
szőlőnek, még a török basák is szeret
ték annak nedűjét szopogatni. Persze 
titokban, mert tiltotta a próféta a hitet
len gyaurok italát. Hát onnan hozza 
kend, István nekem a bort egy pár 
hordóval. Ott kapunk igazi bort még, 
ami vérré válik és méltán még a Krisz
tus Urunk vérévé is — a kehelyben.

— Eemenek én, tisztelendő uram, 
honne menneék, szives keészségvel 
eemenek. Vissza is gyövök, el is hozom 
eén baj neélkül azt a jaó bort k igy el
med n e k. Ne is búsújjon, itt leszek eén 
maán hónapután, ha a lovam lába is 
aúgy akarja, mint a hogy eén !

El is indult az István Rimaszécsről 
erdőkön, dombokon keresztül, amerre 
legközelebb tudta az utat Eger felé. 
Meg is érkezett oda hamarosan, mert a 
pap hordói üresek voltak, hát a lovak
nak könnyű volt a szekeret húzni.

De mikor ott az egri gazda teleön- 
tötte a hordókat aranyszinben csillogó 
jóféle nedűvel, amit a forró napsugár 
egész nyáron desztillált a szőlővenyigék 
gerezdjein, fürtjein : akkor bezzeg nem 
volt már olyan könnyű az a rúd a ló
nak. A kerék sem gördült úgy előre, 
hanem keserves nyikorgással azt jaj
gatta : biz ez nehéz ! biz ez nehéz ! így 
már csak csikorogva bírom !

— Haát csak csikorogj kerekem, csi
korogj ! Eleérünk úgy is, csak ee ne 
fanálj törni valahogy ! Vigasztalta a jó 
palóc.

Ment is a dolog elég simán, ha a lo
vaknak nehéz volt is egy kicsit.

— Meért nem lettetek püspökök, most 
nem keéne húzni ! Gyű te Fakaó, gyű 
te Kesee !

De biz egy helyen jókora deget, ra

egy megcsontosodott sportelienesnek 
vélt kedves öreg ur száz kroncsit 
adományozott a sportpálya s illetve 
tribün újjáépítésére, belátva a sport 
nagy jelentőségét és szivén viselve az 
ifjúság testi nevelésének fontos ügyét. 
Mondják, nem szép, nem kedves ez?

— Szép és kedves. Sokan követhet
nék példáját ! De mondja, ki az a brid- 
zselő, ott a sarokban?

—- Hja, igen : partiképes.
— Nohát, mennyire gondolatolvasó 

maga 1
— Már én csak ilyen vagyok, ha 

megengedik.
— Szóval: partiképes V
— Az ! És ne féljenek a kompromit- 

tálástól.
— Hát ezt miért mondja ?
— Nos, mert vannak bizonyára jó 

barátnőik, akik nagy jöakaratuságot 
mimmelve, óva figyelmeztetik majd, hogy 
igy, meg úgy, ez ilyen, amolyan férfi, 
aki a nőket csak kompromittálja és azu
tán szépecskén félreáll, jó lesz vigyázni, 
mindezt pedig azért mondják, mert hát 
ők — a jóbarátnők — csak jót akarnak.

— Hahaha ! Hogy ismeri is őket. 
Tényleg úgy szokott lenni, de mi már 
ezeknek az önzetlen barátnőknek nem 
ülünk föl és attól sem félünk, hogy 
kikaparja valaki a szemünket. Mert ezt 
is szokták mondani — azok a jóbarátnők.

— Hiszen akkor Maguk többet tud
nak, mint én s szépecskén távozhatom, 
mielőtt azonban ezt tenném, kedves 
Hölgyeim el

— Igen, igen eljegyzés, erről akar 
csevegni, ugy-e?

— Szó sincs róla, el végre, ezt akar
tam mondani de ha már az eljegyzé
sek re tévedt egész véletlenül a szó, jó, 
hát beszéljünk erről. Vannak, azaz hogy 
lesznek. A paklik még nem véglegesek. 
Ámor itt is ott is erősen dolgozik s a 
kompromittáltakból ha husvétra nem is, 
piros pünkösd, vagy karácsony napjára 
mégis csak menyasszony lészen.

— Jujj, de lassan is megy itt minden.
— Azért vagyunk Bátyiban, De vigasz

talódjanak, minden Csipkerózsikának 
sőt a Hamupipőkének is eljön a maguk 
királyfia !

— Ugy-e, hogy eljön?
— El, ha mondom ! Viszontlátásra, 

kedves Hölgyeim !

Gyermek
kocsik

n a g y  v á l a s z t é k b a n

KERCSIK-nél.

gadós sár volt az utón, eső esett ott 
azóta.

Nekihajtott a gazda bátran, de minél 
tovább, annál nehezebb lett. Nem csi
korog már a kerék, nem bírja a Fakó 
se, a Kesee se.

Legyint István az ostorral, mozdul is 
a két ló, feszül a combjuk, feszül az 
istráng. Hiába minden ! Nem mozdul a 
szekér. Beleragadt a sárba.

Más fuvaros verné a lovát és elkez
dene törökül káromkodni, visszafelé di- 
csérgetve a mennybéli Istent és szente
ket dühében.

De nem úgy a palóc gazda. Ö belé 
vallást nevelt az édes anyja és azt nem 
sérti meg káromló szóval.

Leemeli a karimás kalapját és föl
fohászkodik az ég felé ekképen :

Mátraverebélyi drága Boldogasszony:
Ne engedd, e rut sár engem ittragasszon ! 
Ha nem mehetek el és itt ér az este :
Borát a szécsi pap úgy hiába le s te !

És im a rózsabokor mellől előtűnik 
ám egy szép szelid asszony alakja. Ked
ves mosollyal néz a palócra és kérdi :

— Mi van a szekéren, jó ember?
— Miseborocska ez, alázattal kérem !
— Hát hadd izelitsem !
— Csak poharam vaóna szentem, eégi 

kincsem 1
De a szent Szűzanya nem jön zavar

ba, leszakít egy rózsakelyhet s avval 
visz ajkaihoz egy csöppet a borból.

Avval megérinti a lovakat is, a sze
keret is egy rózsaszállal. És ime a két 
ló kirántja a szekeret a sárból és köny- 
nyen gurul a kerék az utón.

Hálálkodik a palóc, de eltűnt a dicső 
Szűz alakja.

A szekér idejére hazaért. Váth.
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Postai szolgálat a húsvéti ünnepek
alatt. Március 31-én (szombaton) hiva
talos óra a felekkel úgyszintén a levél
kézbesítés 15 órakor végződik. Április 
2 án a posta, távirda és telefonszolgá
lat mint ünnepnapon.

Püspöki beiktatás. A szlovenszkói 
tiszáninneni ref. egyházkerület uj püs
pökét, Dr. Magda Sándort március 18- 
ikán a kassai ref. templomban iktatták 
be. A beiktatás díszközgyűléssel kezdő
dött, amelyen Szűcs István ungi esperes 
egyházi és Maertens Alfréd felsőzemp- 
•ni világi főgondnok elnököltek, az 

utóbbi Tornaüyay Zoltán főgondnokot 
helyettesítette. Ott volt a hivatalos egy
házi és világi méltóságok egész sora, 
jgy Ablonczy Pál helyettes esperes, dr. 
Z.'hery István egyházmegyei gondnok, 
továbbá Kövér Árpád egyházker. pénz
táros és Papp József püspöki titkár. — 
Délelőtt 9 órakor vonultak a ref. paró
kiáról a templomba, ahol ünnepi isten
tisztelet keretében folyt le a beiktatás.
A zsoltárok elének lése után Ablonczy 
Pál gömöri helyettes esperes mondott 
ünnepi imát, majd Maertens Aifréd vi
lági elnök megnyitotta a közgyűlést. 
Szőke István rozsnyói ref. lelkész, egy
házker. aljegyző felolvasta a püspök- 
, .riasztás szavazatbontó jegyzőkönyvét, 
mire Maertens világi elnök kihirdette 
az eredményt és Dr. Magda Sándor 
csicseri ref. lelkészt, az egyházkerület 
eddigi főjegyzőjét a tiszáninneni ref. 
egyházkerület megválasztott püspökévé 
jelentette ki. — Dr. Magda Sándor le
tette a hivatali esküt, amelynek mintá
ját Sziics István ungi esperes olvasta 
fel. Az eskütétel után Maertens Alfréd 
dnök hivatalába iktatta be az uj püs
pököt, átadván neki szimbólum gyanánt 
a püpöki hivatal pecsétjét. — A beik
tatás után a zsúfolásig megtelt temp
lomban tartotta az uj püspök székfog
laló beszédjét. A székfoglaló beszéd vé
geztével az uj püspököt számosán üd
vözölték, elsősorban Dr. Stefanik Iván: 
kormánytanácsos, az országos hivatal 
nevében.

Uj plébános. Kovács Gyula segéd-
lelkészt, a magyar kath. ifjúsági mozga-1 
lom vezérét, az Ifjúságunk c. lap szer-j 
kesztőjét tornagörgői plébánossá nevez- j
ték ki.

Papválasztás. A balogpádári evangé
likus egyház a Járossy Mihály nyuga
lomba vonulásával megüresedett lelkészi 
állásra egyhangú elhatározással Bdndy 
György losonci káplánt, Bándy Endre 
barsi főesperes fiát hívta meg s az uj 
lekész állását husvétkor foglalja el.

Gyémántlakodaíoni. Benyo Béla Ri
maszombat közbecsülésben álló régi 
polgára és neje szili. Petróczy Terézia 
folyó hó 18 án tartották boldog házas 
ságuk megkötésének 60-ik évfordulóját, 
mikor is Varga Imre ref. lelkész gyö
nyörű imátan foglalva könyörgött az 
Ur áldó kegyelméért és méltatta a sze 
retetben élő magaskoru házaspár példás 
keresztényi életét. A gyémánliakodal- 
:as házaspár a ref. egyházat, valamint
város szegényeit megajándékozta, sőt 

a sportpálya felépítésére is juttatott ab
ból, amit nekik Isten adott.

A feledi református egyház, mely 
évszázadok óta Gortvakisfalud társegy
házaképpen szerepelt, a megváltozott 
idők bensőbb életet követelő jelensé
geitől hajtatva visszaküzdötte anya- 
-gyházi jellegét. Öntudatosan, az előtte 
álló nehézségekkel komolyan számolva 
átott hozzá az élő egyház kiépítéséhez. 

Ennek bizonyságára a f. 1934. év febr. 
27-iki egyházlátogatás alkalmával tartott 
vallásos estén megnyilatkozott nagy ér
deklődés nem a kiváncsi szemek és j 
fülek mulatozását, de a lelkek forró vá
gyódását jelentette az örökkévaló szent 
igazságok és szépségek után. Erős a 
remény, hogy e gyülekezetben munkál
kodó hatalmas szellemi erők összefo
gása mielőbb megtermi az áldásos együtt
működés gyümölcsét egy pártviszályok- j 
bői kigyógyult, viruló, békés egyház 
képében.

Városi közgyűlés. Rimaszombat város 
képviselőtestülete f. hó 27-én d. u. 3 órai 
kezdettel közgyűlést tart.

Vallásos ünnepély. A Rimaszombati 
Református Egyház gyülekezeti szervei
nek közreműködésével folyó hó 25-én, 
virágvasárnapján délután fél 6 órai kez
dettel, a múlt számunkban közölt mű
sorral, a Polgárikör nagytermében val
lásos ünnepélyt tart. Belépődíj nincs. 
Önkéntes adományokat a felépítendő 
Református Otthon alapja javára köszö
nettel fogadnak.

Országos vásár. Az úgynevezett vi
rágvásár pénteken, folyó hó 23-án ked
vezőtlen esős időben, gyenge kereslet 
meliett folyt le.

Közgyűlés. A rimaszombati járási 
ipartársulathoz tartozó segédek egyesü
lete 1934. március 25 én délelőtt 9 órai 
kezdettel az ipartársuiati székház nagy
termében évi közgyűlést tart, melyre a 
tagokat ezennel meghívják. — T á r g y -  
s o r o z a t :  1. A közgyűlés menyitása.
2. A múlt évi közgyűlési jegyzőkönyv 
felolvasása és hitelesítése. 3. Jelentés az 
1933. év működéséről. 4. Uj vezetőség 
választása. 5. Indítványok.

A muzeumegyesület választmányi 
ülése. A Gömör- és Kishontvármegyei 
muzeumegyesület választmánya Hatiesz 
Emit járásfőnök, egyesületi elnök veze
tése mellett folyó hó 22-én délután ülést 
tartott a járási székház kistermében. A 
választmány, mely az évi közgyűlést is 
részben előkészítette, Holéczy Miklós 
gimn. tanár, egyleti titkár referádájának 
meghallgatása után az elhalálozás foly
tán megüresedett muzeumfelügyelői állás 
betöltésére a pályázat kiírását elhatá
rozta, Daxner Iván és t. ppa Gottlieb 
bérlőknek az általuk nagytőzsde céljaira 
bérbe bírt épület évi bérének leszállí
tása iránt benyújtott kérvényét, mint 
teljesen indokolatlant, egyhangúlag el
utasította és több adminisztratív ügyet 
intézett el.

A rimaszombati sakkverseuy, me
lyet legutóbb ismertettünk, az 5 ik for
duló után igy áll: Józsa Gy. 5, Kocsis 
4, Plot 3, Bejkovsky 3, Dr. Aulicky 2, 
Fenyő 2, Nerizedlak 2, Dr. Porubsky 2, 
Dr Hudicius 2, Hasióka 1 Vs, Weiszl ' / j  
(1), Kohn l 1/*, Pap 1, Bálint 1 (1), 
Lickner 1, Janiéek 1/2.

Részvétköszönet.
Mindazok, akik felejthetetlen szere te tt 

jó édes anyám, nagyanyánk, testvérem  el
hunyta alkalm ával a tem etésén résztvet- 
tek és részvétüket nyilvánították, ezúton 
fogadják hálás köszönetünket.

Eihey-család.

A Rimaszombati Bank előbb Rimaszom
bati T akarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kam ato
zásra  fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Műkedvelői előadás. A helybeli Kath. 
Olvasóegylet április hó 14-én esti 8 
órai kezdettel táncmulatsággal egybe
kötött szinelőadást rendez. Színre kerül 
Csiky Gergely : „Nagymama" c. vigjá- 
téka. Másnap 15 én este 8 órai kezdet
tel a darabot újra előadják.

Sakkverseny. Rozsnyó város sakk
egylete a múlt vasárnap adott revánsot 
a tornaijai sakkozók körének, a melyet 
a rozsnyóiak 10:2 arányban megnyertek.

„Zsindelyezik a kaszárnya tetejét", 
énekelhetik rövid idő múlva a rozsnyói
ak, akik a városukban elhelyezendő 
gyalogság részére kaszárnya építését 
határozták el s a város az építkezéshez 
felajánlott épületfa kitermeléséhez már 
hozzá is fogott.

Vakmerő rablótámadás. Peisőci je
lentés szerint egyik este izgalmas jele
net folyt le a horkai cellulózé gyár ud
varában. Harmath Mariska tisztviselőnő 
este 10 órakor tért haza a moziból la
kására. Ott egy ismeretlen fiatalember 
ugrott eléje és torkon ragadva fojto
gatni kezdte. A bátor leány nem ijedt 
meg, hanem bírókra keit lámadójával és

segítségért kiáltozott. A szomszéd la
kásból siettek is segítségére, a mit a 
támadó gyorsan észrevéve, kiütötte az 
ablakot és azon elmenekült. Még a sap
káját is otl felejtette a szobában. A 
csendőrség nyomozására másnap kézre- 
kerüit a vakmerő támadó, aki nem más, 
mint egy fiatalkorú horkai munkás. Azt 
mondotta, hogy álkulccsal ment be a 
lakásba, ott lopni akart. De mivel a 
leány hamar hazajött, azért támadt reá, 
hogy menekülésének útját el ne vág
hassa. A támadó rablót beszállították a 
rimaszombati államügyészség fogházába.

Kedvezményes utazás Pozsonyba. 
33'Vo os kedvezmény vasúti utazásra a 
vendéglői és konyhamüvészeti nemzet
közi kiállítás részére Pozsonyba 1934. 
március 23-tól 29 ig. Legitimációk a já
rási ipartársulat irodájában kaphatók.

A mérsékelt áru vasárnapi térti
jegyek érvényességét a vasutügyi mi
nisztérium a húsvéti ünnepek alkalmá
val olyan mértékben bővitette, hogy az 
odautazásnál már szombaton, március 
24-én, vasárnap, március 25-én, csütör
tökön, március 29-én, pénteken, március 
30 án, szombaton, március 31-én, vasár
nap, április 1-én és hétfőn, április 2 án 
lehet a mérsékelt áru jegyeket váltani. 
A visszautazás ezekkel a jegyekkel tet
szés szerint történhet, de legkésőbb 
április 3-án déli 12 órai indulással.

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

10°  l0-al olcsóbban készpénzért!
TECHNI KA

V á m o s s y  Bé l a  Masaryk-tér.
Uj irányelvek a munkanélküliek se

gélyezésénél. A hivatalos lapban meg
jelent az a kormányrendelet, amely a 
munkanélküliségi segély kifizetésének 
feltételeit rendezi. Ezek a feltételek egy
ben irányelvek az egyes szakszerveze
tek munkanélküliségi segélykifizetésénél 
is, amennyiben a rendelet többek kö
zött úgy intézkedik, hogy a szakszerve
zetek kötelesek teljesen külön létesíteni 
és kezelni a munkanélküliségi segély
alapot és azt tilos a szakszervezetek 
vagyonával együtt kezelni. Az ilyen 
segélyalap jövedelmét elsősorban a tag
dijak bizonyos hányadából, másodsor
ban pedig azokból a jövedelmekből 
biztosítják, amelyeket a közgyűlés ha
tároz el vagy ítél meg. A munkanélküli
ségi segélyalapot megillető tagdijrészt 
a népjóléti minisztérium hagyja jóvá. 
A járulékokat a fizetés, illetve a bér 
magassága szerint vetik ki a tagokra 
és a bérösszegbe beleszámítják a ter
mészetbeli járandóságokat is. A tagsági 
idő visszavásárlását vagy egyéb módon 
való visszamenőleges beszámítását a 
kormányrendelet megtiltja. A népjóléti 
minisztérium a pénzügyminisztériummal 
egyetértésben engedélyezheti rendkívüli 
hozzájárulás gyűjtését a munkanélküli
ségi segélyalaphoz, ebben az esetben 
azonban a teljes összeget a munkanél
küliségi segélyalaphoz kell csatolni. A 
kormányrendelet értelmében munkanél
külinek kell tekinteni azt a személyt, 
aki szolgálati bérviszonyban volt vala
mely munkaadóval, ebben a bérviszony
ban betegbiztosítási kötelezettség alá 
esett, a munkaviszony megszűnése után 
a munkaközvetítő hivatalokban jelent
kezett, munkát azonban nem kaphatott. 
A munkanélküliségi segély kifizetésének 
egyik előfeltétele az, hogy a munkanél
külit munkájából önhibáján kívül bocsáj- 
tották el, vagy hogy a munkaviszonyt 
egyéb fontos indokok miatt volt kény
telen felbontatni. Munkanélkülinek te
kintendő továbbá az a személy is, akit 
munkából legalább hét napra zártak ki 
megszakítás nélkül s ebbe a hét napba 
beszámíthatók a vasárnapok és az ün
nepnapok is. A kormányrendelet végül 
részletes utasításokat tartalmaz a mun-

Kino APOLLO mozgó I
Szombaton és vasárnap, március 24-25-én nagy- K 
szabású németül beszélő superfilm. Rendkívül K 

siker mindenütt: tej

Csókra vár az asszony |
F.: Jarmila Novotná, Gustav Fröklich, K. Grant. B 

Kedden, március 27-én gyönyörű nagy film : m

A nők sorsa |
Szünetben föllépnek gazdag műsorral a Donni B  

kozákok. |§
Szerdán, március 28-án legsikerültebb és legszebb p 

hazai film : §£

A négy testőr |
F.: Belsky, Rovensky Sejbalová. | |

Csütörtökön, március 29-én franciául beszélő al- K 
kotás Henry Bataille híres szinjátéka nyomán : p

A meztelen asszony 1
Ezen filmet nem felejtik el soha. g

kanélküii segélyre való igény elbírálá
sáról és az állami hozzájárulás elszá
molásáról.

Czollsíokkal mérik a szalonnát. A
„Barázda" Írja: Érdekes és furcsa jö
vedéki ellenőrző vizsgálatot jelentenek 
nekünk Báíka községből : „Március 3 án 
megjelent Bátka községben a rimaszécsi 
jövedéki ellenőrző hivatal két finánca 
és a téli vágásból megmaradt húst és 
szalonnát vették „beható" vizsgálat alá. 
A vágási illeték és húsadó megfizetését 
igazoló befizető lapot nem kérték, ha
nem a húsadó megfizetését bizonyítgató 
gazdák nagy megrökönyödésére coll- 
stokokkal kezdték méricskélni a szalon
nát ! — Akadt olyan gazda is, aki nem 
ölt a télen s igy nem volt maradéksza
lonnája, azt meg nyomatékos faggatás 
alá vették s a disznó eltitkolásával gya
núsították rneg. — A collstokkai való 
mérés után hamar megszületett a csal
hatatlan Ítélet: „Ez a disznó nehezebb 
volt, fizet 32 koronát, vagy sokszor még 
több büntetést i s ! "— A községben ért
hető felháborodást váltott ki ez az el
járás, mert a kényszerhelyzetben levő, 
tanácstalanul álló gazdák fizettek, tud
ván azt, hogy igazuk bebizonyitása eset
leg jóval többe kerül a büntetésnél. — 
Egyébként a mai modern időkben kissé 
groteszk és furcsa élősulymegáilapitás 
a collstokkai való szalonnamérés, mert 
hiszen a maradékszalonnából egy rőfös- 
segédi hajlammal rendelkező finánc egy 
80 kilogramos kis sertésből könnyen 
kihozhat egy lochnessi szörnyeteget is. 
Szerencsére ilyen óriási állatok vágási 
illetéke még nincs megállapítva !“ 

Felfordult az Iván-színtársulat ru
határát szállító teherautó. Iván Sán
dor színtársulatának ruhatárát az állam
vasutak két hatalmas teherautója szállí
totta Losoncról Kassára. Útközben, mi
kor Pinc községbe érkezett a pótko
csival ellátott teherautó, egy kanyaro
dónál megcsúszott s befordult az árokba. 
Ledöntötte egy falusi udvar kőfalát s 
az emeletnyi magasságban felrakott lá
dákat beszórta a falusi ház udvarára s 
az egyik színházi kellékes sérült meg a 
lábán könnyebben. Losoncról a vasúti 
állomásról bizottság szállott ki a szín- 
társulat kárának megállapítása végett.

Betörők jártak Zádorfaián. Talha- 
mer János zádorfalai földmives kamrá
ját ismeretlen tettesek éjnek idején ál- 
kulccsa! felnyitották és onnan 180 kg. 
szalonnát elemelve, nyomtalanul távoz
tak. A vakmerő betörőket keresi a csend
őrség.

„A mi újságunk" cimen a Sajóvidék 
nyomdavállalat uj hetilapot ad ki Rozs
nyón. Az uj politikai, társadalmi, iro
dalmi és gazdasági hetilap husvétkor 
jelenik meg.

Esperanto kongresszus a svéd kép- 
viselőházban. A legközelebbi esperanto 
kongresszus ez év augusztus 4—11-ig 
Stockholmban lesz megtartva. — Ezen 
célra a svéd kormány felajánlotta a 
képviselőház nagytermét, a nemzetközi 
ismerkedési estélyre és bálra pedig 
Stockholm városa a városháza nagyter
mét. Svédországban erősen terjed az 
esperanto, hogy a nemzetközi érintkezés 
könnyebb legyen.
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A rózsaszínű hontalansági útlevél
lel utazók figyelmébe. A hontalanok 
rózsaszínű útlevelével autón utazókat 
figyelmeztetjük, hogy Magyarországba 
Balassagyarmaton át csak Tótgyarmat- 
Balassagyarmat irányban mehetnek, mig 
Rárospuszta-Szakal irányban nem en
gedik át őket.

Filmszínház. F. hó 24. és 25-én a 
„Csókra vár az asszony" cimü filmjáték 
kerül színre Bolváry Géza rendezésé
ben. Főszereplők : Gustav Fröhlich és 
Jarmila Novotná. Sztambulban a hajós
tisztek részére a német konzul ünne
pélyt rendez, melyen Rhon megismer
kedik Thormaelen asszonnyal, A továb
biak során a véletlennek játéka idilli
kus regényt sző, melyben anya és leá
nya közös szívügye nyer megoldást. A 
filmet Róbert Stolz finom zeneszámai 
fűszerezik.

Folyó hó 28-án a „Három muskétás" 
cimü filmparódia kerül előadásra, mely
ben a hazai filmművészek humoros ala
kításukkal szórakoztatják a nézőt. Fő
szereplők Th. Pistek, Lida Baarova, Éva 
Fiala stb. Ezen film fiatalkorúak által 
is megtekinthető.

Folyó hó 29-én „A meztelen nő“ c. 
film kerül sorra, mely a párisi bohé
mek életéből meriti tárgyát. Péter el
csábítja barátja modelljét, kit később 
nőül is vesz s a róla készített festmény 
révén hírnévre és vagyonra tesz szert. 
A boldogság azonban nem tart soká, 
mert Péter útját egy hercegnő keresz
tezi. Lolette, a fiatal asszony a szenve
dések kálváriáját járja, mely felkelti az 
iránta való részvétet.

Stavisky —  száz évvel 
ezelfitt.

A második császárság Staviskyje, aki 
valamikor óriási izgalmat keltett, egy 
Jules Isaac Mires nevű portugál szár
mazású hatalmas arányú kalandor volt, 
akit a Rotschildok tettek tönkre. Mires 
talán a modern idők első igazi ipar 
lovagja, széles vállu, bozontos sörényű, 
mutatós ember, úgy mint Stavisky, két 
kézzel szórta a pénzt, mindent tusfize
tett, minden üzletben „benne van", egy 
millió helyett ötöt szór el és ha nem 
tud fizetni, vállat von. A nyugalmazott 
ezredesek és özvegyasszonyok pénze 
egyáltalán nem okoz gondot neki. Min
den képzeletet meghaladóan rendetlen 
ember, de intuiciója nem mindennapi, 
jóformán a postakocsi korában városo
kat épit, alagutakat fúr, bálványa a szén, 
az acél és a gáz.

1809-ben Bordeauxban született, apja 
boltjában. Az öreg Mires órásmester 
volt, ékszerész és szerény kis uzsorás. 
Jules olvasni sem nagyon tud, az Írás
ról fogalma sincs, csak kifutógyereknek 
lehet használni. Valahogy besodródik az 
adóhivatalba, 1833 bán ki akarja nevez
tetni magát, kinevetik, mert nem tud 
helyesen irni. Felpofozza a főnökét, ki
dobják. Mint tanácsadó és kijáró mű
ködik adózási kérdésekben, sok embert 
becsap, feljelentik, kis birsággal meg 
ússza. Sajnos, összevész a társával, le
üti, ezért már egy hetet kell ülnie. 1841. 
tavaszán egy fillér nélkül megérkezik 
Parisba, mert Bordeauxban már tartha 
tatlanná vált a helyzete.

Egy mosónénál kap szállást, akit ké
sőbb feleségül vesz. Évekig őgyeleg 
siker nélkül a tőzsde körül. Az egyik 
bátyja magához veszi, Jules hálából 
nyilt utcán megrohanja, leteperi és olyan 
súlyosan megsebesíti, hogy az ügy es
küdtszék elé kerül. Kitör a negyven- 
nyolcas forradalom. Végre elérkezik az 
ő ideje, összeakad földijével, Polydore 
Millaud-dal, aki szintén szerencsét pró
bálni ment Parisba, szintén küzködött 
és a szerencse végül rámosolygott. Meg
találta igazi hivatását sok tapogatózás 
után, mint folytatásos ponyvaregény
kiadó. Mikor kitört a forradalom, poli
tikai lapot akart alapítani, de Mires rá
beszélte, hogy foglalkozzanak inkább 
intenzivebben tőzsdével. Ezer frankért 
megvesz egy bukóféiben lévő lapot, a 
„Journal des chemiens de fer“-t, ami 
olyanféle lap volt, mint 80 évvel később 
a „Gazette du Franc", Hanaa mama 
lapja. Kisembereknek adott pénzügyi 
tanácsokat. Az előfizetők szaporodtak, 
sokan rábízták a pénzüket is a két 
szerkesztőre. Dőlt hozzájuk a pénz, há
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rom újságot is alapítottak, az egyik bo 
napartista volt, a másik Lamartine szó
csöve, harmadik a Hugo-család rendel
kezésére állt egészen a szocialismusig.

A két üzlettárs sugárzott. De Millaud 
mértéktartó és szerény maradt. Mires 
megrészegedett a sikertől és eszeveszett 
légvárakat kezdett építeni. Otthagyta az 
újságot és kiveszi közel négy milliót 
kitevő részét. Ezzel a hatalmas összeg
gel nagy vállalkozásokba vág.

Minden üzlete látszólag egészséges, 
józan, közérdekű. Mind összefügg uj 
városrészek építésével, kikötők, pálya
udvarok kitágításával, bányákkal. Némi 
rendszerrel talán halhatatlan lehetett 
volna és ma szobra állna Párisban. De 
barbár módra tudatlan volt.

Gázvilágitással látja el Marseille-1, 
meg akarja vásárolni a város kötvé
nyeit és háromszoros áron továbbadni 
a részvényeseinek. Nyolcvan milliót ke
resne ezen az üzleten. De az állam 
megsemmisíti a szerződést. Azért hű 
marad Marseille hez, telkekkel is spe
kulál. Majd világraszóló üzletek követ
keznek. 1857-ben a nyolszázmilliós spa
nyol kölcsön, a pápai állam vasulprivi- 
légiuma. De sokan már torkig vannak 
a beteges spekuláció járvánnyal, ame
lyet ez az ember okozott.

Mires nem hagyja magát és bár so
kan tudják, hogy üzletei nem kifogás
talanok, a császár inkább azokra hall
gat, akik fedezik. 1860-ban Mires Páris 
legjobban ünnepelt embere. Alphonse 
Daudet róla mintázza a Nábobot, a leá
nyát egy igazi herceghez adja férjhez, 
mikor hintója elindul, az opera bejára
tánál a tömeg úgy ünnepli, mint egy 
fejedelmet.

Azonban gyanús csend keletkezik Mi
res körül még ebben a sikeres eszten
dőben. Cégtársa, Solat otthagyja, vi
dékre vonul vissza. Minden kérdésre 
csak a vállát vonja és titokzatosan mo
solyog. Pontalba báró, Mires kijárója, 
aki megszerezte számára a spanyol köl
csönt és a vatikáni vasúti koncessziót, 
nem kapja meg a félmillió frankot, ami 
egyik üzletből folyólag járt neki. — A 
báró, aki Mires valamennyi üzletéről 
tudott, csalásért följelenti a pénzembert.

A dolgot szerették volna elkenni, 
mert több miniszter bele volt keverve 
az ügybe, de már nem lehetett. Kide
rült, hogy Mires minden üzleti veszte
ségét a részvényeseivel fizettette meg. 
Mires szerencsétlenségére a londoni 
nagykövetségről visszakerült Persigny 
gróf lett a belügyminiszter, aki azzal a 
programmal jött, hogy teljesen kiirtja a 
korrupciót.

1861. februárjában egy vasárnap Mi
res a rue des Mathurins-i palotájában 
tartózkodik családjával, mikor névtelen 
látogatót jelentettek be. Meghozták a 
letartóztaiási parancsot. Veje, a herceg 
hiába futott a császárhoz. Mires sorsa 
meg volt pecsételve. Az ügy annyira 
szennyes volt, hogy egyetlen neves po
litikus ügyvéd sem vállalta Mires vé
delmét. Két névtelen kapta meg a pert, 
de azok csak egy héttel a tárgyalás 
előtt tekinthettek be a periratokba. Mi
rest öt évi börtönre Ítélték.

Mikor kiszabadult újabb kétszázmil
liós üzletbe fogott, az állam azonban 
megtiltotta az újságoknak, hogy hirdes
sék a gyanús vállalatot. Mires tiltako
zott, röpiratokat adott ki, amelyekben 
ártatlanságát hangoztatta. Végtelenül el
keseredve Marseillebe vonult vissza, 
abba a városba, amelynek tagadhatat
lanul jóltevője volt. De itt is kerüli 
mindenki. 1871-ben hal meg, minden
kitől elhagyatva, megbélyegezve és meg- 
alázottan, ez a nem mindennapi üzleti 
tehetség.

S P O R T .
A R P S elnöksége ezúton értesíti 

tagjait, hogy a vasárnapi F T C  — R P S  
mérkőzésre kedvezményes tagsági jegyek 
— szigorúan — csakis a március havi 
tagsági bélyeggel ellátott igazolványok 
felmutatása mellett lesznek kiadva. — 
Ajánlatos tehát mindenkinek a tagsági 
igazolványt magával vinni !

F O O T B A 1 L .
R PS—Ragyolczi TC. 3:3 (2:1). Ba

rátságos. Biró : Siebert.
RPS: Andrásik, Durda, Altmann-Her- 

csuth, Keller, Pohoczky-Schvarz, Szu- 
chenyák, Szirák, Páricska, Szabó.

A RPS ezidei első otthoni barátságos 
mérkőzése a csúnya idő ellenére is 
szépszámú közönség előtt folyt le s 
habár a felázott talaj eleve megakadá
lyozta a csapatok erejének komolyabb 
kifejtését, mégis szép jelenetekben gaz
dag, érdekes küzdelem fejlődött ki. A 
közönség sokkal többet várt a RPS-tól, 
mint a mennyit kapott, különösen a 
szép összjáték és a passzolásokkal volt 
sok baj, ez azonban — talán — abban 
keresendő, hogy a csapat még nem 
játszott komolyabb mérkőzést együtt, a 
játékosok még nem ismerik egymás já
tékát, trükkjeit, tehát még nem értették 
meg jól egymást. Reméljük azonban, 
hogy ezt nemsokára megkapjuk a RPS- 
tól és nehéz küzdelmekben is jól meg 
fogja állni a csapat a helyét.

A RPS vezető gólját Szuchenyák éri 
el a 10-ik percben, a vendégek azonban 
kevéssel rá egyenlítenek s a RPS csak 
a 40. percben ér el egy újabb gólt Pá
ricska révén.

A második félidőben a ragyolciak ha
talmas lelkesedéssel játszanak, a 12-ik 
percben egalizálnak, sőt a 32. percben 
a vezetést is magukhoz ragadják, de a 
40. percben Szuchenyák védhetetlen 
szép lövésével döntetlenné teszi a küz
delmet.

A RPS csatársora jól mozgott, a két 
uj szélsőjátékos : Szabó (okos játékával) 
és Schwarz (gyorsaságával) beváltak, 
jó volt a régi formája felé igyekvő Pá
ricska is. A fedezetsorban nem nagyon 
igyekezett Hercsuth, egyébként a half 
sor és a védelem szánalmasan gyenge 
része volt a csapatnak, amely nagyon 
megérezte Kovács I. és Markos hiányát.

A RPS okvetetlenül megérdemelte 
volna a győzelmet, a csatárok azonban 
nagy balszerencsével küzdöttek az egyéb 
ként is kitünően védő ragyolci kapus 
hálója ellen.

A RTC tavaly óta nagyon megerősö
dött, a csapat kifejlett, szép footballt 
játszik s kemény dió lesz a bajnokiak 
során a vezetőegyleteknek. Főerősségük 
a kapus.

Siebert jó volt.

RME— Apátfalva! SC. 4:2 (3.0). Ba
rátságos mérkőzés Apátfalván. — Biró : 
Kostyál (Losonc).

Az apátfalusiak a múlt héten Rima
szombatban elszenvedett vereségért pró
báltak revansot venni a RME-en, ez 
azonban nem sikerült a kiválóan játszó 
rimaszombati munkások ellen, sőt meg
érdemelten még a műit hetinél is na
gyobb arányú győzelmet arattak.

Tapogatódzó játékkal kezdődik a mér
kőzés. — A 9. percben Svonyovszky a 
16 oson belül kézzel érinti a labdát. A 
megítélt 11 - est Trojka kapufának lövi, 
de nemsokára javít és a kapus hibájá
ból a RME első gólját fejeli. — A 15. 
percben újabb 11-es az ASC ellen. Ezt 
Járossi rúgja — kapu mellé. A kitünően 
játszó Trojka a 20. percben lövi a má
sodik, majd 10 perc múlva a harmadik 
gólt.

A második félidőben az ASC is job
ban magára talál, azonban gólt mégis 
a RME ér el Dobó révén. Az ASC ösz- 
szeszedi magát, veszélyes támadásokat 
vezet a RME kapuja ellen, sikerül is 
Szikora és Fridrich góljaival szépíteni 
az eredményen. Most mind a két csapat 
erősen küzd a további gólokért, az ASC 
egyenrangú ellenféllé küzdi fel magát, 
úgy hogy további gólnélküli szép küz 
delem után ér véget a második félidő.

A RME-nél Simon, Szlovencsák, Troj
ka és Járossi voltak jók.

Vasárnapi program:
Rimaszombatban: A tavaszi bajnoki 

szezon első mérkőzése, mely már mint 
derby kezdődik : FQleki TC.—RPS. Ez 
a mérkőzés mind a három vezető csa
patra (LAFC, FTC, RPS) nagy fontos
sággal bir, különösen a RPS ra, mert 
ha ezen a mérkőzésen kikap, úgy telje
sen lemondhat a ........ reményekről. —
Tekintve a mérkőzés nagy fontosságát, 
szép küzdelmet várunk. — A mérkőzés 
délután 3 órakor kezdődik. — Előtte az 
Ib csapatok játszanak II. oszt. bajnoki 
mérkőzést 1.15 órakor. Az I. oszt. mér
kőzést Diamant László a B. T. elnöke 
vezeti.

Vidéken: Tornaija: TSC.—RME. A 
feljavult tornaljaiak ellen nehéz küz
delme lesz a RME-nek.

Apátfala : ASC—LAFC.
Ragyolcz: RTC—PSC.

Biróküldis a Középkerűlatben.
Rimaszombatban tartotta meg a Kö

zépkerület Paritásos Bizottsága a baj
noki szezon előtt szokásos ülését, me
lyen a tavaszi bajnoki szezon mérkőzé
seit vezető bírákat jelölték ki.

A bizottság ezidén is, ép úgy, mint 
tavaly egyes biróküldésben állapodott 
meg, még pedig a Bírói Testület elnö
kének, Diamant Lászlónak személyében. 
A jelenlevő egyesületek képviselői a 
következő bírák személyében állapodtak 
meg:

RPS—FTC : Diamant László.
RTC—RME : Diamant László.
RTC—RPS : Lakatos László.
RTC—ASC: Mihók József.
ASC—RPS : Lakatos László.
ASC—LAFC : Koronczy Ferencz.
RME—LAFC : Koronczy Ferencz.
RPS—RME : Lakatos László.
RTC—FTC: Diamant László.
RTC—PSC : Drenko József.
ASC—FTC : Diamant László.
RME—FTC : Diamant László.
ASC—RME : Lakatos László.
A LAFC—RPS mérkőzést vezető biró 

személyében nem tudtak a képviselők 
megegyezni.

Az FTC—LAFC mérkőzés bírája is 
függőben maradt.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábely  Károly laptulajdonos.

Húsvéti
Locsolók és Parfőmök

olcsó árban a

B 0 K 0 R-drogeriában.
Linoleum-maradékok

m étere Kő 15*—

KOVÁCS-ÁRUHÁZ
Rimaszombat Masaryk-tér.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy a Kantorák Vektor
cégtől kiléptem és Rimaszombatban 
Jánosi-utca 61. szám alatti házban

bútorasztalos műhelyt
nyitottam. — Elvállalom a legmodernebb 
tervek után háló , ebédlő-, úri kombi
nált szobák és konyhaberendezések
készítését, valamint antik bútorok és 
zongorák szakszerű javítását és fénye
zését jutányos árak mellett.

Szives pártfgást kér
H Ö F E R  SÁNDOR,

bútorasztalos.

Földszintes épület
öt lakószobával, konyhával és élés
kamrával, a hozzátartozó gyümölcsös 
és veteményes kerttel együtt eladó. 

Rimaszombat, Koháry-utca 792. sz.

Lábon álló fák
szakszerű kivágására és tisztítására ju

tányos áron vállalkozik
KRAMAR1K ANTAL

Rimaszombat Rimapart-ulca 31. sz.

A U T Ó K ,  motorkerékpárok, 
tr a k to r o k , b e n z in m o to r o k
legjobb és legolcsóbb javitóműhelye : a

„C entra l garage
Tornaiján (Rozsnyói-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&bely K ároly  könyvnyomdájában. (Mas?ryk-tér 9. szám.)


