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A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 57,433— III 2i. szám alatt engedélyezte.

A családi n e v e l é s .
(m) Nagyon fontos, hogy az em

berek lelkében már kicsiny, zsenge 
koruktól kezdve ébresszék fel a 
nemesebb érzelmeket és gondola
tokat, hogy ezek uralják és kísér
jék egész életükben, mert tény, 
hogy az ember cselekedeteit kü
lönböző érzelmek irányítják és be
folyásolják és a legszebb cseleke
detek irányitói a legnemesébb ér
zelmek és eszmék szoktak lenni. 
Erre az érzelemébresztésre a leg
alkalmasabb terep a szülői ház, a 
mindenkinek mindig kedves és fe
lejthetetlen családi kör, hol a gyer
meki iéiek az első benyomásokat,

nem egy esetben az életküzdel- 
mekben döntő hatású benyomáso
kat — szerzi, hiszen itt, a szülői 
házban, a családi körben van az 
erény fejlődésének kedvező talaja, 
mig az iskola engedelmességre és 
fegyelemre tanít. E két tényező 
harmonikus munkája biztositja a 
kívánt eredményt és sikert.

A szivjóság és lelki nemesség 
teszik az embert áldozatkésszé, egy
mást megértővé és türelmessé s 
erre az egymástmegértésre és tü
relemre nagy, föltétlenül nagy szük
sége van a megnemértések és tü
relmetlenség korában élő emberi
ségnek. A szivjóság és ieiki ne
messég érzése a legintenzivebb s 
legszebb emberi érzés, amelyet fő
leg az ember, a még törpényi ki
csiny gyermekember ielkében főleg 
az anya hivatott fölébreszteni és 
kifejleszteni.

Az iskola mellett a családi ne
velésre soha sem volt annyira szük
ség, mint most, amikor oly sok 
mindent nem ad meg az iskola, 
amit azelőtt megadott. Hogy miért 
nem, annak részletezése nem tar
tozik ennek a cikknek keretébe, 
azonban igaz az, hogy a családi 
nevelés intenzitása nemzeti és ál
talános emberi szempontból szük
séges és kívánatos.

Nemzeti szempontból azért, mert 
a mai gyermekek nagy része még 
a magyar történelem nagyjait sem 
ismeri, általános emberi szempont
ból pedig azért szükséges, mert 
az élet egyéb viszontagságai, az uj 
ismeretek és az anyagiak megszer
zése közben megfeledkeznek a ne
mesebb jellem kifejlesztéséről, mint 
például a hit, az erkölcsi tisztaság, 
kötelességtudás és szivjóság, me
lyek fölemelik és előbbre viszik az 
embert.

Ha az életbe ily eszmékkel telí
tett emberek kerülnek ki a családi 
nevelés folytán, úgy sok emberi 
szenvedést lehet enyhébbé tenni és 
talán meg is szüntetni.

Anyák, apák ezért kell az élet

egyéb gondjai mellett is időt szen
telnetek gyermekeitek családi ne
velésére, mert csak ezzel lehet a 
gyermek vad kinövéseit lenyese- 
gefni s a nemesebb eszmékre fo
gékonnyá tenni, őket boldogabb 
emberré nevelni, ami előbbrevaló 
és fontosabb mindennél.

A gabonamonopáliummal
foglalkozik az egész közvélemény, 
izgatottan tárgyalják az emberek 
ezt a rendeletet, és még azok is, 
akiknek egy szem gabonájuk sem 
terem, de annyiban vannak érde
kelve benne, hogy gabona, liszt vagy 
kenyér vásárlására szorulnak.

Lehet, hogy ma még talán bizo
nyos részben túlzás az, amit álta
lában a gabonamonopóliumról mond 
a bizalmatlan közvélemény kritikája, 
de amit már ma is látunk, az leta
gadhatatlan tény: olyan ideges at
moszférát teremtett a rendelet Szlo- 
ver.szkóban, melynek kisérő jelen
ségei is károsak a közgazdasági 
életre.

Az állami statisztikai hivatal je
lentése szerint ugyanis a nagyke
reskedelmi indexszám 11 százalék
kal emelkedett az elmúlt hónap fo
lyamán és ezt az emelkedést álta
lában az élelmiszerek drágulása 
idézte elő, amit pedig a gabonane- 
rnüek, igy a kenyérmagvak illuzóri
kus áremelkedésének a hire váltott 
ki a szlovenszkói piacon, tehát egy 
olyan pszichológiai folyamat hatása 
alatt állott elő ez a drágulás, amely 
a mezőgazdasági termelésnek nem 
aktív részese, igy jogosan perhor- 
reszkálható, mert nem a munkával 
és termeléssel kapcsolatos eredő a 
szülőanyja.

Emberileg érthető, hogy a ga
bona és az állathizlaló tápanyagok, 
továbbá a kenyérmagvak tényleges 
áremelkedése a liszt, a kenyér és 
a többi élelmiszerek árának párhu
zamos emelkedését vonja maga után, 
de itt éppen az az általános panasz, 
hogy a gabonamonopólium rende
leté nem szabta meg a gabona és 
a kenyérmagvaknak az árát olyan 
arányban, mint a szlovenszkói tér 
mési eredményekből és a folyamat
ban levő cséplésekből látható, nem 
a belföldi kereslet és kínálat szo
kás-törvényének normális árszabá
sa érvényesülhet a gabonapiacon, 
mert itt most a termelésben részt 
nem vevő idegen befolyások és 
konponensek szereplése is ársza
bályozó tényező lett, aminek a gaz
dasági életben nincs helye.

További panasz az is, hogy a 
köztársaság közgazdasági politiku
sai Szlovenszkói nem akarják kü
lönálló közgazdasági területi egység 
gyanánt elismerni és kezelni, amint

sajátos helyi viszonyaink azt meg
kívánnák, igy vannak rendeletek, 
amelyek Szlovenszkóban másként 
hatnak, reánk nézve hátrányosan 
érvényesülnek, mert nem a mi it
teni viszonyainkhoz vannak szabva. 
Ugyanezt állítják a szlovenszkói 
gazdaérdekeltségek a gabonamono- 
pólium rendeleténél is. Nem a szlo
venszkói gazdák érdekei találnak 
benne védelmet!

A statisztika adatai szerint az 
élelmiszerek indexszáma a legutóbb 
megjelent havi kimutatásban sze
replő 666-ról 685-re ment fel, a 
2 '9  százalékos különbözet a ke
nyér árának emelkedésére jut. A 
közgazdasági élet érzékeny és min
denre reagáló szeizmográfja tehát 
már előre is mozgásba jött arra az 
olyan gondolatilag feltett áremelésre, 
amely a valóságban a gabonamo
nopóliumnál csak egy mestersége
sen közbeiktatott anyagi tehertétel 
a termelőtől a fogyasztóhoz vezető 
utón, de magában a termelésben 
nem végez semmiféle produktív 
aktivitást, igy nem lenne szabad 
ilyen komoly gazdasági tényezővé 
emelni.

A gabona monopólium a mi vi
dékünk gazdasági életét, amely 
Szlovenszkó mezőgazdasági terme
lésének mind területi nagyságánál, 
mind fejlett agrikulturájával, nagy
jelentőségű tényezője, természet
szerűen mélyen érinti. Egyelőre 
ugyan csak elméleti feltevésekre 
vagyunk utalva, a rendelet gya
korlati keresztü vitelét még csak 
eszmeileg látjuk, vagy képzeljük 
el, de máris számos panaszt hal
lunk ezzel kapcsolatban a helyi 
gazdasági életben.

Nézzük ezt a képet: az uj ren
delettel a gazdát akarják menteni, 
de a mentési szándékkal egyben az 
ipart, kereskedelmet, a munkássá
got és a fogyasztót sújtják. A szlo
venszkói termelő nem kap a ga
bonájáért olyan árat, mint kaphatna 
a rendelet nélkül, a munkás maga
sabb bért ma nem érhet el, de az 
élelmiszer árában már emelkedés 
állott be, tehát a nyomor is emel
kedő tendenciát mutat a rendelet 
nyomán.

A malmok azt panaszolják, hogy 
saját gazdasági körzetük termését 
miért nem ők dolgozhatják föl, 
mert az általános fuvarköltség a 
rendeletben arra mutat, hogy a 
gabonatermés fölött központilag 
fognak diszponálni, péld. a garam- 
völgyi búzát Csehországban őrlik 
majd meg és mi megkapjuk a kész 
lisztet, tehát a vasúti költség itt 
fölösleges drágítást okoz amellett, 
hogy munkabérben is vészit a szlo
venszkói malommunkásság.

A kisiparosok aggodalmát is fi
gyelembe kell venni a hetivásárok

elnéptelenedése miatt. És mi lesz 
a községek költségvetéseivel, ame
lyekben jelentős tétel volt eddig a 
vásári helypénzből eredő bevétel?

Sétautaink.
így nyáron majdnem naponkint talál

koznak velem ismerőseim a temetőben. 
Ezért azt hiszik, hogy a temető kedvéért 
járok arra.

Hiszen sétahelynek eiég kellemes a 
rimaszombati temető, kivált annak ár
nyas része, mig a kevésbé árnyas ré
szen már bizonyos rendezésnek és 
csínnak a nyomai kezdenek kiütközni.

De nem a temető az, ami naponként 
odavonz, bár a temetőt is fölkeresi az 
ember hetenkint egyszer-kétszer a ke
gyelet lerovása szempontjából. A teme
tőn kivüi azonban leginkább az vonz 
arra, hogy ott talál az ember a teme
tőn keresztül olyan sétautat a patak 
völgyében, ahol nem keli porfelhőket 
és autóbűzt nyelni a nyári száraz idő 
ben és ezt a kellemes, jó ievegőt leg
közelebb kapja az ember, ha átmegy a 
temetőn.

Ez pedig nagyon fontos, elsőrendű 
fontosságú dolog, hogy az ember tiszta 
por- és benzingőzmentes levegőt kap
hasson a nyári száraz, forró napok 
alatt.

Mert sajnos, Rimaszombat város na
gyon egészséges helyen volna, de az 
utcái a száraz időszakban határozottan 
egészségtelenek.

Annyi port, a mennyit a megnöveke
dett forgalom fölkavar, nem tud elvi
selni egy egészséges ember tüdeje és 
menekül a poros, gőzös utcákról árnyas 
fák ligetei közé és olyan helyekre, a 
melyek mint a természet nyújtotta oázi
sok kivüi fekszenek a forgalom porán 
és benzingőzén.

Mert hiába van a városnak nagy 
motoros öntöző kocsija : az bizony csak 
a főutcákra öntözi a vizet és ott is csak 
oda, ahol nincs kockakövezeí. Ahol sze
rencsétlenségre kockakövezet ju tott az 
utcák közepére, mint a Jánosi- vagy a 
Kiskút (Hunyadi) utcán, ott le kell mon
danunk arról, hogy vizet lásson az utca 
kövezete, hacsak az ur Isten véletlenül 
meg nem öntözi az égnek csatornáiból, 
vagy esetleg utcasöprés előtt nehány 
órával jókedvében oda nem löttyent egy 
pár, igen sziiken és gyorsan kimért viz- 
csöppet az öntözőmotor kezelője. Ilyen
kor is rég fölszáradt már az a pár 
csöpp nedű, mikorára elkezdődik az 
utcaseprők tempós működése.

Ezért aztán az ilyen kikövezett for
galmas utcákon iakni újabban fölér egy 
kis penitenciával. Emlékeztet biz az a 
Sahara és a Líbiai sivatag hajdani re
metéinek életére, akik csendes elmélke
dések közt nézik a porfelhők lerakodá
sait, uj buckák és halmok képződését 
házaik belsejében, ahol alig győzik a 
port letörülni. Ha le nem törülnék, he
teken át egész rétegek temetnék be 
lakásaikat, mint az egyiptomi piramiso
kat és szfinxeket már jórészt betemette 
az évezredek pora.

No legalább van min elmélkedniük : 
Megemlékezzél ember, hogy por vagy 
és porrá leszel 1

Ilyen üdvösséges szempontokra vezet
nek bennünket a rimaszombati utcák 
igy nyáron. De üdülni, sétálni ne kívánj 
ó jó halandó ezeken a köveken !

A városkertbe ne kivánkozzál, mert 
ott ugyan van jó levegő, de antig oda
érsz, az a negyed- vagy félóra eszedbe
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juttatja azt, hogy tortúrákon, kínszen
vedéseken juthatsz el az óhajtott üdü
léshez.

Amíg kiérsz az üde zöldbe, addig el 
kell nyelned a félváros utcáinak autók
tól és még kedvesebb teherautóktól fö l
kavart porfelhőit és kell nyelned egy- 
pár köbméter benzingőzt. Ne félj, hiszen 
van annál gonoszabb, öldöklőbb gáz is, 
ez csak petróleumból készül. M i az egy 
vitéz tüdőnek, amely az életen át ellen
állásra vállalkozni van hivatva?...

Aki nem akarja ezt a kellemességet 
természetben élvezni, az menjen a Szij- 
jártó, Rimapart, Sodorna utcákon, ahol 
sokkal kevesebb a forgalom és némi 
levegő is ju t az emberek tüdejének.

Másfelé is nehéz mostanság sétauta- 
kat találni.

Az Akasztóhegyről most ne is ábrán
dozzál ! Ott ugyan jó az ut, de egy fö l
érés alatt csak öt hat autó és néhány 
kocsi kavarja föl a port. Az a terep 
nem való nyári túrák céljaira. Ott csak 
télen lehet sétálni, m ikor a forgalom 
nem kavarja föl a port, legföljebb ben
zingőzzel fizet vakmerőségedért.

A Cserencsényi-utra lehetne még 
menni, de ott messze határon nincs egy 
árnyas fa s csak aszú kóró sovárg az 
ut szélén a vetések mellett.

Régebben volt egy tűrhető sétautunk, 
a Rimán túl a rétek ösvényein át. Itt 
legalább a zöld rétek virágai közt ju t
hattunk el a távoli erdőkig.

De sajnos, tavaly megharagudott a 
katonai hatóság és elvitte azt a hidat, 
amelyet ő készíttetett az alsó malom 
mellett a nagy Rimán és azóta nem 
járhatunk többé a virágos rétek kedves 
ösvényein sem.

Most, ha át akarunk ju tni a Rimán, 
akkor vagy Tamásfalva felé kell kerül
nünk, a mig hidat találunk, vagy a 
poltári vasút hidjáról van egy mezei 
híd, mely átvisz a Rimán.

Mind a két hídig nagy a kerülő, el
veszítünk vele félórát. Ezt a félórát is 
poros, benzingőzös utcákon és utakon 
kell megtennünk vagy a Tamásfali-utcán 
és a falu utcáin át, vagy pedig a Já- 
nosi-uton élvezhetjük az autó- és kocsi
forgalom porfelhőit és kellemes illatú 
gőzeit.

M ilyen jó volt azelőtt a Malom-utcán 
lemenni az alsómalomhoz s a katonai 
hídon átjutni a virágos rét üde levegő
jére.

Bizony megtehetné a város, hogy azt 
az elvitt katonai hidat helyreállittatná a 
gyalogforgalom és a jó sétautak szem

pontjából, mert igy ez a terület is el
veszett a szegény városi halandóra néz
ve, aki tüdejének nyáron jó levegőt ke
res a poros utcák tömkelegén túl.

így bizony nem marad más nekünk, 
mint a ligeten, temetőn át a patak völ
gye : a Tormás föl a pokorágyi hegye 
kig. Ott még van pormentes sétaút a 
város közelében.

Ez az egyedüli üdítő sétaút most. Ne 
tessék csodálkozni, ha naponkint arra 
járunk mi, olyan emberek, akiknek 
tiszta üdítő levegőre van szükségünk 
és ezt igyekszünk olt megszerezni, ahol 
van.

Ide menekülünk a porfelhők és a 
benzingőzök egészségtelen utcáiból.

Váth.

Kis irka-firka,
Náci az utcán.

T íz esztendővel ezelőtt még meg kel
lett volna magyarázni, hogy nem Ignác
ról van szó, hanem Adolfról. Mostaná
ban az Adolfot hívják Nácinak s a bib
liai kis Benjáminnak nevét d iktátor hor
dozza. Nem furcsa világ ez?

Két ilyen, Adolftól eleresztett náci je
lent meg nálunk,—  átvonultak többen 
is, meglehetős tito kba n —  hiszen tudod, 
kedves olvasó, k irő l beszélek én most.

Nem volt rajtuk barna ing, csak az 
emlékeik voltak túlsötétek. Drezda felől 
menekültek mindaketten, amint hogy 
menekültek többen is; a világ ma már 
úgy össze van kavarodva, különösen, ha 
ilyen barnaingesekkel beszélsz: lassan- 
kint nem tudja az ember, hogy a leg
vadabb nacionalista egyúttal nem a leg- 
vérmesebb kommunista-e? Egy idő óta 
elvesztek a válaszfalak az egyes világ
nézetek között s ma könnyebb náciból 
komunistának lenni, fasisztából anarchis
tának könnyebben válhatik, mint azelőtt 
gvelfből ghibellin lehetett, vagy kuruc- 
ból labanc...

Kedves olvasóm, egyre nehezebben fe
lelnél meg arra a kérdésre: mi a világ
nézeted, mert a programmok és a k iá lt
ványok között elveszel, te, kicsiny em
ber, senki nincs már rád tekintettel s 
elkövetkezik az az idő, am ikor egy jól 
megszerkesztett világnézetért egyhavi 
zsebpénzedet is szívesen odaadod.

Egyszóval a nácik itt jártak s mint 
ilyenkor szokás, sokat panaszkodtak is. 
Valóban, nem lehetett valláskönyvbe illő  
olvasmány, akik egészen idefutottak, 
még most is borzonganak belé.

Aztán útra kelt a két barnainges,—  
most fogózz meg olvasó,—  útrakeltek 
Ausztriába, hogy Dollfussnak ajánlják fel 
kardjukat és erényeiket. Dollfussnak, 
akit a múlt héten még égre-halálra át 
koztak valahol a salzburgi határ mentén. 
Elmennek Dollfusshoz s meg fogják ala 
kitani az ausztriai német légiót. Mert 
eddig ez még nem volt. Eddig ugyanis 
csak a németországi légió volt. Ideje, 
hogy ellen-légió is legyen, régen hiány
zott, igazán legvégső alkalom, hogy be
mondják a kon trá t...

így lüktet ez a mi kis világunk, kedves 
olvasó. így lesz osztrákból német, Adolf
ból náci, náciból légió s te igazán nem 
tehetsz egyebet, jámbor adófizető, csak 
a fejedet fogod s végigszámolod a világ- 
történelem minden hasonló példáját: 
Róma— Karthágó, hun és gót, gveif és 
ghibellin, Stauf és Hohenstauf, piros ró
zsa fehér rózsa, katolikus, protestáns, 
kuruc és labanc, negyvennyolcas és hat 
vanhetes, búr és angol... mehetsz vég
telenségig, példád van ezer.

Itt lázong előtted a világtörténelem. 
A késői kor gyermeke olyan lázzal ol
vas majd a nácik és a nemnácik har
cáról, mint ahogyan Donászy ifjúsági 
műveiben a gyermek is fogja látni a v i
lágtörténelem igazi képét. Most még az 
igen öregek sem látják. Nem, mert a 
fától sose látszik az erdő...

M i csak annyit látunk a nagy világ- 
mozgalomból, —  hogy megjelent két 
náci s épen mennek az ellenséghez, fel
ajánlani a kardot.

Meg a gázbombát.

Zoro Aga és a szerelem.
A derék Zoro Aga meghalt s halálát 

nem kommentálták teljes jelentőségében 
a lapok, semmiesetre sem úgy, mint 
ahogy a kitűnő aggastyánt életében mél
tatták. Ritka körülmény, ami az' agának 
ju to tt: már életében agyonméltatták s 
igy aztán halálára alig ju to tt a szuszból. 
Más ember igazi halhatatlan élete pedig 
akkor kezdődik, amikor meghalt. Igaz 
ugyan, hegy Zoro Aga éppen eleget élt 
ahhoz, hogy jogcíme legyen a nagy mél
tatásra.

Zoro Aga valóban az életével fizette 
meg a jogot, hogy őróla Írjanak. Más, 
nagy emberek legalább cselekszenek va
lamit, de Zoro Aga az égvilágon sem
mit, nála az élet, a minden mellékes kö
rülménytől való mentesség jelentette a 
h irt és a dicsőséget. Semmit nem csinált, 
csak élt. De hogyan! Annyi éven kérész-j 
tiil, hogy végül maga is belezavarodott.!

nem tudta összeolvasni életének éveit. 
Körülbelül mindegy, mi is igy csinálunk: 
száz év becsületes eltöltése után nem
igen szoktuk számbavenni az éveket s 
ugyebár, egyikünk sem számolja pontosan 
hogy tiz vagy húsz évvel többet élt-e? 
Ez a hanyagság már bennünk van s az 
vessen magára követ, aki máskép csinálja

Zoro Aga is legénykedett az évekkel, 
mit neki tiz-husz év. Kívánatra még Na
póleonnal is találkozott s ha hinni lehet 
Zoro Aga meséinek, száz év alatt egye
bet sem tett, minthogy fürgén a neve
zetességek után szaladt, vagy azok jöt
tek helyébe neki. Napóleontól kezdve, 
akivel kezelt...

Mindegy. Zoro Agát hihetetlenül ma
gas kora feljogosította arra, hogy eltér
jen itt-o tt az igazságtól, —  ki a fene 
emlékszik például olyan jelentéktelen 
eseményekre, hogy egyszer látott egy 
káplárt, akiről kiderült, hogy később 
császár le t t ...

A világ közvéleményét azonban nem 
is annyira a kis káplárok érdekelték, 
hanem a nő. Nőből Zoro Aga, a derék 
török, meglehetősen sokat fogyasztott: 
csoda, hogy százötven év alatt nem un
ta meg őket!

Gyakorta házasodgatott az Aga. Allah 
növesztette is a szakáílát igen hosszúra, 
—  s mindig elhullottak mellőle a nők.

Csak egy nem.
És ez a legszebb az egész Zorolegen- 

dában. Egyetlen nő túlélte Zoro Agát, 
egy hölgy, aki soha nem lett az aga fe
lesége. Tudja Isten, miért szalasztották 
el egymást, de a dolog mégis úgy tör
tént, hogy az Aga százhatvan évet ért 
meg, a szerelme százhúszat,—  (mi az a 
gyenge negyven év ilyen elasztikus fia
talok között), —  mégsem lehettek egy
máséi. A sors rendelte igy, —  mondhat
nánk a költővel.

S amikor az Aga halála hírét hallot
ta, a szivéhez kapott és meghalt.

Lehet, hogy csak kitalálás. Rómeó és 
Júlia is azért tudták ezt megcsinálni, 
mert fiatalok valának: hogy valaki
százhúsz évig hurcoljon egy titko lt sze
relmet, az még török nőben is hihetetlen.

Legendának azonban nagyon szép. 
Olyan szép, mint Zoro Aga hosszú élete. 
S ha nem ss igy történt meg, k i kellett 
találni. Zoro Aga, a renkivüli férfi, csak 
ilyen rendkívüli történetek kíséretében 
vonulhat örök nyugalomra...

Bosnyákok a vártán.
Egész nap a várost járták, nagy, teli 

kosaraikkal ezek a „bosnyákok", akik-

R i i a n M  l i t i É a l  s z i l i é .
(Tudós professzor Hatvani.)

Sok nagy és nevezetes embere volt 
ennek a kis rimaparti városnak. Hogy 
egyébről ne szóljunk, hát itt született 
a Tompa-utcai kis házikóban a virágok 
k ö ltő je : Tompa Mihály, aki a magyar 
nemzet három nagy népies irányú kö l
tői triászába tartozik és ott emlegetik, 
amig csak irodalomtörténet tart számot 
a világ nagy költőire. —  Itt születeti 
egy másik kis házacskában valamivel 
odább Blaháné, a magyar nemzet csalo
gánya, akinek énekét lelkes lázban hall 
gattuk gyermekkorunkban s a k irő l a 
budapesti népszínház falai tudnának le
gendás meséket regélni a késő uno
káknak.

De született aztán itt a sok kisebb- 
nagyobb nagy között egy olyan tudós, 
aki magyar tanár létére világhírre emel
kedett. Pedig ő csak a debreceni kated
rán tanított, de oda korái megelőző 
dolgokat hozott be és bámulatos elő
adásaival annyira ju tott, hogy az ördön
gösség hírnevével környezték őt hall
gatói.

Második Fausztot láttak benne és a 
diákok között majdnem egy századig 
Írásban forogtak közkézen azok a le
gendás dolgok, a melyeket a diákész 
gondolt ki a rendkívül tudós tanár 
megértésére. Mert sokan azt hitték, 
hogy annyi tudás lehetetlen a felsőbb 
hatalmak pártfogása nélkül.

Már pedig a felsőbb hatalmak közül 
—  Fauszt mintájára —  az ördögöt tet
ték felelőssé, aki ekkora tudást közöl
het azokkal, akik vele vagy szövetséget 
kötnek, vagy valami módon tudják kény
szeríteni a gonosz fejedelmét, hogy ne
kik szolgálatukba álljon.

Persze régi mágiás, vagy mágyiás 
könyvét kell megszerezni s onnan ki

olvasni azt, amivel az alvilág szellemeit 
szolgálatba lehet kényszeriteni.

A tudós professzorral —  Hatvani Ist
vánnal —  mindez megtörtént, aztán élete 
végén még az is, hogy az ördögök ve
szekedtek rajta és széttépték őt.

Mindezeknek bizonyságára azonban 
idéznünk kell tanuk gyanánt a debre
ceni iskola vénebb diákjait. Azok ismer
ték tanárjukat, látták mutatványait a 
villamos gépen, meg a kémiai előadá
sokon. Már pedig a mit ők mondanak, 
az mind szent igazság kell hogy legyen. 
Mert mint Arany János —  maga is volt 
debreceni diák —  szépen írja Hatvani
ról szóló legendás költeményében : K i
sebb diák tévedhet, de „nagyobb diákok 
nem füllentenek."

Ezen az alapon az ördögi cimboraság 
dolga alaposan el van intézve, abban 
senki sem kételkedhetik többé. Csak az 
az egy üt szöget a kételkedők fejébe, 
hogy tudós professzor Hatvani István 
egész életén át az igaz belső vallásos
ság hívének hirdeti magát és minden 
tettében annak mutatkozik. Aztán erköl
csös, családi életben élő ember volt ő 
kigyelme, aki derék feleségével nem 
kevesebb, mint tiz ivadéknak adott 
életet.

És végül aztán ő kigyeimét holta után 
a debreceni nagy templomból temették 
el és neki síremléket is á llíto tt a fő
iskola.

Úgy látszik, a tudós tanárnak kettős 
élete v o lt : egy a valóságban, egy má
sik legendás élete pedig hallgatóinak 
képzeletében. A diákok úgy mondták 
el, amint képzelték és értelmezték pro
fesszoruk tanításait. És jusson eszünk
be Arany János mondása, hogy „nagyobb 
diákok nem füllentenek."

De kezdjük már azon, hogy miképen 
ju t összefüggésbe Rimaszombat város
sal tudós professzor Hatvani István ? 

Azon a cimen, hogy itt született.
De nem oly egyszerű ez a dolog

ő nála, mint sok más embernél, akinek 
apja, meg az apjának az apja, meg a 
dédapja, meg a szépapja is itt született.

Lám , Tompa Mihály ról könnyen
mondhatjuk, hogy itt született, mert az 
apja is itt élte le életét a kis házban. 
De már Blahánénál nem olyan könnyű 
a dolog. Az ő szülei vándorszínészek 
voltak s a kis leányka Kölesi Lujza 
véletlenül született itt a kis házban, 
m ikor itt vándorolt a társulat. (Néme
lyek szerint nem is a házban, de ide- 
jövet, a város határában, kocsiban látott 
napvilágot a nemzet csalogánya és az 
első ház, amelybe bejutott élve, az a 
kis Tompa-utcai házikó volt.)

Hát Hatvaniról se nem úgy áll a 
dolog mint Tompáról, se nem úgy, mint 
Blahánéról.

Hatvani István családja sok viszon
tagság után került Rimaszombatba, de 
aztán az apja itt letelepedett és csalá
dot is alapított.

A Hatvani, vagy mint a tudós Í r ja ; 
Hathvani család alighanem Erdélyből 
származik. Nemesi előnevük volt s azt 
a középszolnokmegyei Ér Hatvan hely
ségtől nyerték. Tudósabb kutatók sze
rin t az ő igazi neve Érhatvani Hatvani 
István volt.

Ö ugyan nem sürgette soha ezt a 
nemesi származást, sőt rimaszombati 
lakos korában az apja sem, aki itt a 
városban iparral kereste kenyerét.

De tény az, hogy az egyik ős, Hatvani 
M ihály II. Ferdinand kirá lytó l régi ne
messége elismeréséül címeres nemesi 
levelet kapott.

Hatvani István nagyapja Ecsed várá
ban katonáskodott és hires nevű vitéz 
volt. Ecsed várban született a tudós 
apja Hatvani Gergely. Ez korán árván 
marad és II. Rákóczy Ferencz hadjáratai 
idején szerepeit. így azután vagyona a 
sok forgandóságban elúszott. Pedig ő 
Hontvármegye komisszáriusa és jurátus 
asszeszoia volt. De hiába minden, ha

nincs miből élni ! Hatvani Gergely be
látta ezt és azért Kolozsváron megta
nulta a könyvkötő mesterséget s azt ott 
és Kassán gyakorolván, végre is Rima
szombatba jött.

Rimaszombat akkoriban Honímegye 
része, Kishont székvárosa volt. A me
gyei székház még ma is megvan a Fő
tér szögletén, a Lusztig féle ház udvari 
részében, felirattal. —  A rimaparti kis 
székvárosban telepedett le Hatvani Ger
gely, a volt nemes űrből alakult könyv
kötő, aki itt elvette a város jegyzőjé
nek, utóbb főbírójának s postamesteré
nek Mester Istvánnak és nejének Király 
Borbálának egyetlen leányát: Mester 
Juditot.

Itt most már szünetet tart az esemé
nyek forgataga s ebben a szünetben 
beállott családi boldogság hozza életre 
Hatvani Istvánt, a tudós professzort és 
négy testvérét.

Az öt csemete közül az első leány 
volt, de korán elhalt s igy Istvánra 
hárult a család legidősebb fiának tisz
tessége, 1718. november 21-én született. 
Ő a tisztességnek igyekezett is meg
felelni törékeny, gyenge szervezete da
cára. Nekilátott a tanulásnak, de az 
kezdetben igen nehezen ment és már- 
már abba akarta hagyni s valami kéz
műves pályát akart választani. De édes 
anyja buzdítására nekidurálta magát és 
kitartó törekvése sikerre juttatta. így 
lett aztán belőle az a bámulatos tudós, 
képzett ember, akinek sok tudását 
debreceni tanítványai a sátán rovására 
Írták.

Tanulmányait szülőföldjén kezdte tne*:. 
Itt jö tt bele az elemi és a gimnáziumi 
tanulásba a hatosztáiyu rimaszombati 
gimnáziumban, ahol főleg a latin nyel
vet gyakorolta. A magasabb osztályok
ban más intézeteket keresett fel.

(Folyt, követk.)
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nek már csak az emlékük bosnyák, je
lenleg nagyon távol van szülőhelye 
mindegyiknek görbe Boszniától, legfel
jebb annyi közük van a délvidékhez, 
hogy egyikük-másikuk Szerbiából való. 
Hol vannak azonban a hatalmas, piros
rezes alakok, akik szinte bicskát rántot
ok, ha a kuncsaft nem akarta megvenni 
a nadrágtartót, fogkefét, vagy a cipőfű
zőt, amit szenvedélyes hangon ötért k i

ált s egyért adott el!
A mai „bosnyákok“ a világ s a köz

társaság minden részéből rekrutálódnak 
s feladatuk az, hogy a szegényebb nép- 
osztály körében Európát, mint ipari fö l
det, propagálják. Ök a bóvli-ipar apró
pénzei.

Mondom, ezek a „bosnyákok" egész 
nap az utcát rójják. Szabályos négyzet- 
alakban álinak föl, hogy közöttük eime- 
hessenek a sétáló katonák. A katonák 
szabadideje hat után van. Erre az időre 
várnak a kosaras emberek a nadrág
tartókkal, tükrökkel és beretvákkal, a 
lógó bakkanqsfüzőkkel s az éles bics
kákkal.

Tessék m egfigyelni: ott tolják a de
ák emberek a kosaras hasukat, félol

dali lódulva a nehéz tehertől, a Tátrá
val szemben. És minden este valami 
Szendert emlegetnek.

Nem tudom, ki ez a Szender. Nap, 
mint nap emlegetik, csendesen, egymás 
között. Mert ezeket az embereket még 
nem hallottam kiabálni, ezek csendesen 
beszélgetnek, nem mint gyermekkorom
ban a pirosfezes valódi bosnyákok, akik 
egy ötkrajcáros harmonikát sem tudtak 
eladni olyan óbégatások nélkül, amihez 
képest a megafon manapság kismiska. 
Ezek csendesen vannak. M indig egy 
beszél a négy közül s a többi három 
udvariasan hallgatja. Halkan, de izga
tottan tárgyalnak, —  „Szender" —  hal
latszik ki a beszédjükből, aztán a má
sik is ezt a Szenderí emlegeti. Megál
lók a postaláda mellett s figyelem őket. 
Gyanakodólag néznek rám, egyideig el
pihennek, egyik-másik bizonytalanul in
dul felém s meglebegteti a nadrágtartó
kat de én tagadóan intek, erre vissza
megy s ismét a titokzatos Szenderről 
kezd beszélni.

Azt kell hinnem, hogy ez magyar szó 
s az „álom“ -nak különös választékos 
meghatározását emlegetik, a szender- 
gést. Talán ezt az egyet tanulták meg 
magyarul s a csendes szendergés jön 
le reájuk. Szenderegniök kell, mivelhogy 
a kuncsaftok igen békén hagyják őket. 
S igy biztatják egymást: „A lu d j!“ azaz: 
„szender."

De az is lehet, hogy ez valami ret
tentő káromkodás, ami úgy érvényes, 
h í csendben, finom hangon mondják. 
Lehet, hogy a járókelőket szidják igy 
s a „fene egyenmeg" vagy a „mindenit 
a smucig ielkednek" helyett csendesen 
ezt vágják oda csúnyán : „Szender!“

Szender! Ebbe az egész világba, ked
ves olvasó. (— th y v i— )

A jövő iskolai évtől kezdve a 
sz. Vincéről nevezett Irgalm as 
Nővérek vezetése alatt álió

Széman - intézetben
'n ternátus nyílik leányok számára.
Ugyanezen intézetben állandó szlovák, 
német és angol nyelvórák tartatnak. 
Bővebb felvilágosítást nyújt a nevezett 

Intézet Vezetősége.

O l v a s t a m ,
hogy a z  erkö lcste len ség  ellen an n ak  id e 
jén  á llá s t f o g la l t  b e lü g ym in isz té r iu m  e g y  
k iado tt ren dele téve l m eg tilto tta  a  la p o k 
nak, h o g y  a n ap  n ap  m elle tt e lő fordu ló  
erkölcstelen m erén yle tekrő l h íreket h o z z a 
nak, m ert —  ú g ym o n d  a ren dele t —  a 
sa jtó  sz ín e s  c ikkei n a g y b a n  h o z zá já ru l  
tak  a z  erkö lcste len ség  m indinkább n a 

g y o b b  m érvű  e lterjedéséh ez. H elyes  a  ti
lalom , m ert e g y -k é t  k isz ín ező  lapocska  
m á r-m a r  tu lsd g b a  m ent s  o lyan  p ik a n 
té r iá k k a l s zo lg á lt  o lvasó in ak , am elyek  
n em csak  h o g y  a jö iz lé s l  sérte tték , de 
m e g h o ltá n k o zú s t is keltettek . H o g y  a zo n 
ban a z  erkö lcste len ség  ne terjed jen , a h o z  
e lsősorban  va llá so s  nevelés, a z  erkölcsi 
é rzé s  in tenzív m űvelése s  a ren dezésre  
vá ró  so k  tá rsa d a lm i k érd és h elyes m eg 
o ld á sa  szü k sé g e s . A k k o r  m a jd  nem  Ír
h a tn ak  erkö lcste len ségrő l an n yit a lapok.

O lva sta m  e g y  A lice W erner nevű  
h ö lg y rő l is, a k i n egyven  nyelven  beszél. 
E lképze ln i is  sok , ső t va la m i r é m sé g e s :  
e g y  n eg yven  nyelven b eszé lő  a sszo n y . 
N em  tudom  e lgon doln i sem , h og ya n  ju t 
h a t s zó h o z  va la k i A lice W erner a sszo n y  
tá r sa sá g á b a n , ha ö n a g y sd g a  b eszé lő  
ked vre  g e r je d  s eg y á lta lá b a n  h o g ya n  és 
m ikor b e szé li k i m a g ú t e g y  a sszo n y , ha 
n egyven  n yelve t bir. H o g y  a z  a sszo n y o k é  
a z  u to lsó  szó , j ó i  tudom , de h o g y  W e r 
ner a sszo n y n á l m ikor van  a z  u to lsó  szó , 
s  ha neki d u rd lja  m a g á t, ab b a  tu d ja - e 
h a g y n i m o n d ó k d já t —  ta lán  ő sem  tudna  
erre e g y s ze r re  rö v id  fe le le te i adni.

Elkobozták lapunkat. Lapunk múlt
számát, a vezetőcikk több inkrim inált 
passzusa miatt az államügyészség ren
deletére elkobozták. Az elkobzás ellen 
felebbezéssel élünk. Elkobzott számunk 
második kiadásban jelent meg.

Eljegyzés. F ran k i M ór  és S ü ssm an n  
A ran ka  jegyesek. (M. k. é. h.)

Coburg Ferdinand volt bolgár ki
rá ly  GŐmörben. Ferdinand volt bolgár 
k iiá ly t mindenki mint Murány grófját 
ismerte Gömöiben. A volt boigár király 
még a békeidő utolsó esztendeiben el
határozta, hogy öreg napjait gömöri b ir
tokain és pedig a murányi vár közelé
ben, a pompás fenyvesekben és kitűnő 
vadászterületén fogja eltölteni. M ivel a 
várba való feljutás nem valami kényel
mes, a király Murányhuia mellett egy 
kiszögellő dombtetőn, a várral szemben 
építtetett magának egy hatalmas kas
télyt. A murányhutai királyi kastély már 
félig készen állott, amikor kitört a há
ború. Az építkezést nem fejezték be, a 
megkezdett vízvezeték munkálatai abba
maradtak, a hatalmas palota félig ké
szen mered a hires vár panorámája felé. 
A háború után hire járt, hogy a trónjá
tól megfosztott Ferdinand, mint Murány 
grófja, Gömörben fog letelepedni. Azon
ban Murányhuta község nem adott neki 
tartózkodási engedélyt, mire a király 
Németországba emigrált. Ez év május 
havában megjelent Nagyrőczén Csipka, 
az exkirály titkára, aki több napig tár
gyalt a nagyrőcei és murányhutai elöl
járósággal és megszerezte az engedélyt 
a letelepedésre. Erre azonnal hozzálát
tak a murányhutai palota rendbehoza
talához. Megkezdték a saját villanytelep 
épitését, amellyel most már el is ké
szültek. A kastélyhoz vezető utat rend 
behozták és autók részére járhatóvá 
tették. Az útnak azt a szakaszát pedig, 
ahol már több szerencsétlenség történt, 
vaskorláttal látták el. A kastély építé
sének a hirére Murányhutát a kirándu
lók százai keresik fel. A kiszivárgott 
hírek szerint Coburg Ferdinand teljes 
kíséretével meg is érkezik Gömörbe s 
bevonul a murányhutai vadászkastélyba. 
Az exkirály, aki kitűnő botanikus és 
ornitológus hirében áll s nemrég maga 
is résztvett egy angliai ornitológus kon
gresszuson, az államfordulat óta egyszer 
sem fordult meg Szlovenszkón.

Oláh Kálm ánék a rádióban. Rima
szombat kedvenc cigányprímása, Oláh 
Kálmán zenekarával —  amint ezt már 
közöltük is —  több Ízben játszott a 
kassai stúdióban, amelynek állandóan 
szerződött zenekara. Bátyi közönsége

minden egyes alkalommal nagy érdek
lődéssel kiséri Kálmánék élvezetes rá
dió-szereplését. Legközelebb aug. 3 án 
délután 3 óra 15 perckor muzsikálnak 
ismét a kassai stúdióban.

M agyarországra szóló utazási 
csekkek a „Tátra" banknál a lég 
kedvezőbb árfolyamon.

A kassai színészek staggione tár
sulata f. hó 25-én több apróság bemu
tatásával hangulatos előadást tartott a 
„Tátra" színháztermében.

Kugliverseny. A Polgárikor verseny- 
pályáján a szokásos kugliverseny a múlt 
vasárnap megkezdődött. A szép és érté 
kés dijakkal folyó versenyt vasárnap dél
utánonként bonyolítják le.

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

A „Fekete sas" épületnek renoválá
sa. A Rimaszombat város tulajdonát 
képező s a Piactér és Tamásfalvai-Szij- 
jártó utcák sarkán álló, eredetileg ven
déglőnek épült s mint ilyen „Fekete sas" 
elnevezést nyert, később megyeházául, 
majd pénzügyigazgatósági palotáúl szol
gált, jelenleg a katonai kincstár és ke
reskedők bérletében lévő hatalmas épü
let-tömb renoválása szerényen folyik. 
Hosszas huzavona után került sor a re
noválásra, melynek befejeztével ez az 
épület nagyban hozzájárul a Piactér ke
retének szépítéséhez. A homlokzatra a 
város cimere kerül föl a régi s érthetet
len okokból annak idején eltávolított 
egyfejű fekete sas helyett.

Szerencsétlenül végződött bicikli
túra. Négy városunkban lakó fiatalem
ber: Szabó István, Szabó Ferenc, Fűzy 
Elemér és Fűzy István folyó hó 12-én 
biciklitúrára indultak Dominica, Rozs
nyó és Krasznahorkán át Dobsinára. —  
Az utat Dobsináig szerencsésen megtet
ték és julius 14-én indultak vissza Dob- 
sináról. Amikor a négy fiatalember a 
Murányhuta község melletti szerper.tin- 
utról ereszkedett le, Szabó István ed
dig ki nem deritett okból oly szeren
csétlenül esett le biciklijéről, hogy esz
méletlenül terült el a földön. Szabó fe
jén és jobb szeme fölött igen súlyosan 
megsérült, azonkívül jobb lábán és ke
zein is erős zuzódásokat szenvedett. -—  
Társai intézkedésére a murányi Korona 
szálló tulajdonosa autóján beszállította 
a rimaszombati kórházba.

„E L E G A N T "
finom férfidivatüziet Rimaszombat 

Gömöri-utca.
Nyakkendők. Harisnyák. Gallérok. Ingek. 
Alsónadrágok, méret szerint is, gyárilag 
készülnek. Nagy választék finom minő

ségekben.

Felhívás az ipari vagy kereskedői 
pályára lépni szándékozó tanulóifjú
sághoz. A 259. sz. ipartörvény a ta
nonciskolákba való felvételt akként sza
bályozza, hogy a szerződést kötött ta
nulók közül minden tanévben csak azok 
vehetők fel a tanonciskolák egyes osz
tályaiba, k ik  legkésőbb október hó vé
géig kötötték meg tanonezszerződései- 
ket. A később szerződők már azon tan
évben nem vehetők fel, csak a követ
kező tanév elején. Ebből az a hátrány 
származhatik, hogy az október hó után 
szerződött, de nem iskolázható tanoncok 
egy évet elveszítenek, tanoncidejükkel 
párhuzamosan nem fejezhetik be tanonc
iskolái tanulmányaikat s igy a felsza
badulásuk alkalmával nem jutnak ta
nonciskolái végbizonyítványaikhoz, ami 
a fenti ipartörvény értelmében az ön
álló iparjog szerzésének egyik kelléke. 
Ezért ezúton is felhívjuk az ipari vagy 
kereskedői pályákra lépni szándékozók 
figyelmét, hogy tanoncszerződéseiket ju- 
lis, augusztus vagy szeptember hóban, 
de legkésőbb október hó végéig kössék 
meg, hogy a következő tanévben a ta
nonciskolába felvehetők legyenek.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap augusztus 4-5-én 
a világhírű olasz filmcsoda, amely a vi
lágvárosokban sok millió embert teljesen 
meghódított. Grandiózus filmremek, nagy 
olasz repüiőfilm, amely Budapesten a kö
zönség és sajtó egyhangú elragadtatását 
vivta ki és Bécsben, Párisban, Prágában, 
Londonban, New-Yorkban hónapokig ment 
ez a film nagy siker mellett. — Megnyitó 
előadásul igen nagy meglepetést okozunk 
ezzel a filmmel. — Az olasz táj minden 
szépsége és lángoló pompája, 3000 re

pülőgép csodálatos légi bravúrja :

ÉGI HADSEREG
Armata Azura, Alfredo Moretti, Germana 

Paulieri, Léda Glória.

A kereskedői üzletek uj zárórái. A
rimaszombati kereskedők újabb megál
lapodása szerint folyó hó 24-től a ke
reskedői üzletek esti 6 órakor zárnak. 
Kivételt képeznek az élelmi cikkeket 
árusító üzletek, melyeknek zárórája to
vábbra is esti 7 óra.

Életbelépett a szigorított sajtótör
vény. A szigorított sajtótörvény julius 
24-én lépett életbe. Juüus 24 tői a kor
mány elrendelhet iapbetiltásokat, bíró
sági Ítélet nélkül megvonhatja a lapok
tól a postai és vasúti szállítás jogát s 
a lapokat kormánynyilatkozatok közzé
tételére kötelezheti.

A búza és rozs bevásárlási árai 
megyénkben. Á Csehszlovák Gabona- 
társaság a gabonamonopóliumról szóló 
rendelet értelmében a búza és illetve 
rozs bevásárlási árát megyénkben és 
illetve környékén igy határozta meg : 
Rimaszombat 14450— 105 50, Rozsnyó 
14150 — 102-50, Feled, Tornaija, Rima- 
szécs, Tiszolcz 14350— 10450, Pelsőcz 
142— 103, Poltár 144— 105, Losoncz 
145— 106, Fülek 14450—  10550.

Ellopták a szalmazsákba rejtett ösz- 
szes pénzét. Folyó hó 23-án reggel 4 
órakor Balyo József balogujfalusi föld- 
míveiö feleségével kiment a mezőre dol
gozni, ahonnan este 6 órakor tértek ha
za. Ezen idő alatt ismeretlen tettes be
hatolt lakásukba s a szalmazsákba el
rejtett 11.000 Kc-t kitevő készpénzüket 
ellopta.- A károsult gazda azonnal jelen
tette a lopást a csendőrségen, amely a 
nyomozást megindította. —  A nyomozás 
adatai alapján a csendőrség előzetes őri
zetbe vette Balyo Árpád ottani lakost, 
akit többen láttak a ház körül ólálkod
ni s az udvarban járkálni. Balyo Árpád 
tagadja a lopást s bár az ellopott pénzt 
lakásán tartott házkutatás alkalmával 
sem találták meg a gyanúokok alapján 
a csendőrség beszállította a feledi járás
bíróság fogházába. - A nyomozás tovább 
folyik.

Korlátozták a sertéstenyésztést. A
legújabb minisztertanácsi rendelkezés 
alapján kibocsájtott kormányrendelet 
szerint gazdasággal foglalkozó gazdál
kodókon kiv iil mások csak két sertést 
tarthatnak. Ez a rendelet 1936. junius 
30 ig marad érvényben. Ily módon ket
tőnél több sertést magánosok városunk
ban sem tarthatnak.

Azok, akiket nem vettek fel a ta
nítóképzőbe, vagy a kér. akadémiába, 
még beiratkozhatnak a pozsonyi YMCA 
kétéves magánker. iskolájába vagy egy
éves kér. tanfolyamába. Az iskola az 
iskolaügyi minisztérium ellenőrzése alatt 
áll és abszolvensei érvényes bizonyít
ványt nyernek. Az iskola jó alkalmat 
nyújt az államnyelv gyors elsajátítására. 
Vidékiek Írásban is jelentkezhetnek. Sa
ját internátus. Prospektus ingyen. YMCA, 
Bratislava, Sánc-ut.

— Adót vetnek ki a festett női haj
ra. Roosevelt környezetében erős mozga
lom indult meg, hogy a festett női haj
viseletet megadóztassák. Ál Utólag 50 cen
tet fog fizetni az amerikai nő, ha meg
változtatja haja szinét. A newyorki fod
rászok most sztrájkkal fenyegetőznek s 
ellenmozgalmat akarnak indítani elkese
redett védenceikkel egyetemben.
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Hajsza egy eltűnt csecsemő és 
örökbefogadója utón. Titokzatos kö
rülmények közt eltűnt csecsemő után 
nyomoz a rimaszombati államrendőrség 
bűnügyi osztálya. A csecsemőt 1933. 
május 2-án szülte meg Hacskó Ilona 
szolgálóleány a rimaszombati közkórház 
szülészeti osztályán. Nyolc nappal ké
sőbb meglátogatta a szolgálóleányt egy 
ismeretlen asszony és elkérte tőle a 
gyereket. — A rossz anyagi körülmé
nyek között élő leányanya örömmel 
odaadta leánygyermekét és még csak a 
nevét sem kérdezte meg az ismeretlen 
asszonytól, aki a gyermeket a kórházi 
iroda tudta és beleegyezése nélkül állí
tólag Galántára vitte. — A rimaszom
bati árvaszék nemrégiben érdeklődni 
kezdett a törvénytelen származású kis 
leány sorsa és neveltetése iránt és meg
keresésére az állam rendőrség nyomo
zást indított, de sem a gyermek anyja, 
aki jelenleg Utekács pusztán lakik, sem 
más nem tud felvilágosítást adni az 
ismeretlen nőről, aki örökbe fogadta a 
kicsikét. — A leányanya szerint az 
ismeretlen nő 45 év körüli, körülbelül 
155 cm. magas lehetett, aranyfogai vol
tak és szlovákul beszélt. A megadott 
személyleirás alapján — miután az is
meretlen nőt Galántán sem találják — 
nagy eréllyel folyik a nyomozás.

Elfogták a szőlőhegyi utkaparó be
törőjét. Megírtuk annak idején, hogy 
Sztruhár János utkaparó szőlőhegyi la
kását fényes nappal, a házheiiek távol- 
létében ismeretien tettes kirabolta. Az 
államrendőrség nyomozása alapján Ri- 
csica és Bartakovics felügyelők meg
állapították, hogy a tolvaj Csipkár Já
nos rovottmultu betörő, jánosii lakos 
volt, aki a tett elkövetése után megszö
kött. Körözőlevél alapján a beszterce
bányai csendőrség pár nap előtt felis
merte és letartóztatta a betörőt és a 
besztercebányai bíróság fogházába szál
lította. — Elrendelték Csipkár átszállí
tását a rimaszombati kerületi bíróság 
fogházába.

Felmentő ítélet a szkárosi „Szózat" 
éneklők ügyében. Az elmúlt év Szilvesz
ter-napján megtartott leszámolás befejez
tével áldomást ittak a szkárosi reformá
tus egyház presbiterjei a kurátor lakásán 
s a hangulat hevében elénekelték a ma
gyar „Szózat“-ot, ami miatt a szkárosi 
csendőrség feljelentésére az államügyész
ség a rendíörvény 14. §-ba üiköző lázi- 
tás, illetőleg izgatás büntette cimén vá
dat emelt. A rimaszombati kér. bíróság 
eiőtt megtartott elsőfokú tárgyaláson a 
vádlottak azzal védekeztek, hogy az ének
lés idején erősen italos állapotban vol
tak, de különben sem tételezték föl, hogy 
ezt a dalt magyar embernek nem sza
bad elénekelnie. A bíróság dr. Törköly 
József védő érveléseire fel is mentette 
a presbitereket, az ítéletet azonban Stu- 
dihrach államügyész megfelebbezte. A 
kassai felső bíróság Hanna-tanácsa most 
foglalkozott másodfokon a Szózat-ének
lők ügyével s az ügyész felebbezését 
elutasítva, helyt adott az elsőfokú bíró
ság felmentő Ítéletének.

Határszéli fináncok harca falusi le
gényekkel. Julius hó 21-én este 7 óra 
körül Kohoutek Bretislav és Kalabis 
Ferenc határszéli pénzügyőrök a határ 
mentén szolgálatot teljesítettek, amikor 
észrevették, hogy a határ felé közeledik 
Végh Mária Tajti községbeli asszony 
egy férfi társaságában s mindketten jól 
megpakolt hátizsákot cipelnek. A finán
cok elrejtőztek a közeli bokrokban, 
azonban a két csempész eltűnt szemeik 
elől. Erre bementek a községbe Végh 
Mária lakására, ahol már az asszony a 
konyhában foglalatoskodott. A konyhá
ban levő asztal körül pedig Básthy 
Imre, Molnár György, Básthy Pál, Pál 
Ferenc, Básthy Alajos és Kondás Gyula 
Tajti községbeli, továbbá Deák Mátyás, 
Kovács Béla, és Deák Béla vecseklői 
legények üldögéltek, az asztalon egy 
nagy üvegben ital és mindegyik legény 
előtt egy egy snapszos pohár volt. A 
szuronyos fegyverrel belepő két finán
cot nem a legkedvesebben fogadták a 
legények s követelték, hogy a szuronyt 
vegyék le fegyvereikről. Kohoutek pénz
ügyőr végig szagolta az üveg és poha
rak tartalmát s megállapította, hogy 
azokban Magyarországról csempészett 
törkölypáiinka van. A mikor a finánc 
Básthy Imre elé ért, a legény kikapta 
a finánc kezéből poharát, annak tartal
mát felhajtva a csehszlovák államot és

annak törvényeit kezdte szidalmazni, 
Pál Ferenc pedig felborította az asztalt, 
úgy hogy az üvegek mind összetörtek, 
az ital pedig szétfolyt a földön, igy 
akarván a bűnjeleket eltüntetni. — A 
fináncok beakarták kisérni Végh Máriát 
a laktanyába, hogy jegyzőkönyvet ve
gyenek fel a csempészett italról és szu
ronyaikat levéve fegyvereikről, követni 
akarták az asszonyt. Mikor az ajtó felé 
közeledtek, a legények megtámadták a 
fináncokat és Kovács Béla Kohoutek, 
Básthy Imre pedig Kalabis finánc kezé
ből kiragadták a fegyvert s puskatussal 
kezdtékagyba-főbe verni a két fináncot. A 
többi legények pedig fejszét, kalapácsot 
és dorongot ragadtak fel s azzal támad
tak rá a két védtelen fináncra. A nagy 
tumultusban Kalabis pénzügyőrnek si
került kereket oldani és segítségért sza
ladt a csendőrségre. Ezalatt társát a le
gények véresre verték, úgyhogy mind
két fegyver kettétört a szerencsétlen 
emberen. Egy hatalmas ütés következ
tében Kohoutek pénzügyőr beesett a 
szomszédos szobába s volt annyi lélek
jelenléte, hogy magára zárta a szoba 
ajtaját s az ablakon keresztül a közeli 
falusi boltoshoz menekült, aki elrejtette 
a dühöngő legények elő! s bekötözte 
vérző sebeit. Több ütés érte Végh Má 
riát is, aki a pénzügyőrök segítségére 
sietett. Rövid idő múlva Tajtiból és a 
közeli Ajnácskó községből megerősített 
csendőrosztagok és pénzügyőrök vonul
tak a helyszínre s megindították a vizs
gálatot, összeszedték az elbujdosott le
gényeket s megvasalva őket — Kovács 
Béla kivételével, aki megszökött — be
szállították a rimaszombati államügyész
ség fogházába. — Másnap Kovács Béla 
is önként jelentkezett a helybeli állam- 
ügyészségen, ahol letartóztatták. — A 
sebesülteket Dr. Friedmann ajnácskől 
körorvos részesítette első segélyben, aki 
szerint Kalabis pénzügyőr és Végh Má 
ria könnyebben sebesültek meg, azon
ban Kohoutek állapota igen súlyos s ha 
komplikáció nem áll be, úgy remélhető, 
hogy húsz napon belül felgyógyul.— A 
verekedő legények elien azonnal meg
indult az eljárás.

Az ennivaló újság
és a három  előfizetős újság.

A világ legfurcsább újságai
és az újságírás furcsaságai.

A világ legelső újságja a Fuggerek 
újságja volt, az utódaik most a Fug- 
ger-Baudenhausen hercegek, akiknek az 
egész világon voltak telepeik. Ezeknek 
a telepeknek a vezetői ma talán proku 
ristáknak neveznék őket, minden héten 
futárt küldtek Augsburgba és pontosan 
értesítették a Fuggereket nemcsak a cég 
üzleti dolgairól, hanem annak az ország
nak politikai és más nevezetesebb ese
ményeiről is, amelyben dolgoztak. A 
Fuggerek ezeket a jelentéseket össze
gyűjtötték, később röplapokon ki is ad
ták és a Fuggerek újságjából tudta meg 
a világ Budavái visszafoglalását, Zrínyi, 
Frangepán és Nádasdy kivégzését, Don 
Carlos spanyol trónörökös titokzatos ha 
lálát és mindazokat az eseményeket, 
amelyek hírére, ma száz és száz ripor
ter utazna repülőgépen azokba az or 
szágokba, ahol a szenzáció megtörtént.

A repülőgépnek ma már nagy szere
pe van az újságírásban nemcsak azért, 
mert a világlapok a pontos események
hez tudósítóikat repülőgépen küldik, 
hanem mert a nagy újságok kiadásuk 
egy részét repülőgépen továbbítják. A 
Newyork Héráid párizsi kiadását min
den nap repülőgép viszi Londonba és 
azokra a francia fürdőhelyekre, ahol nagy 
számban vannak amerikai vendégek. 
Pár évvel ezelőit az egyik nagy berlini 
újság megpróbálkozott azzal, hogy re
pülőgépen küldje Belgrádba a jugoszlá
viai példányokat, ma már valószínűleg 
nem fizeti ki az eladás a szállítás költ
ségeit.

A világ első repüiőujságja 1475-ben 
jelent meg, Neuss város, amely fellázadt 
a burgundi herceg ellen, a várost kö
rül zárták és a Neussal szövetséges Köln 
hadserege fel akarta menteni a várost. 
A felmentő csapatok nem tudlak érint
kezni a körülzárt várossal és rendszeres 
hírszolgálatot szereztek meg, amennyi
ben agyagból készített üres ágyulyókat 
lőttek a városba, ezekben voltak azok

a hirek, amelyeket az ostromlovakkal 
akartak közölni és ezek ugyancsak ágyú
ból lőtték vissza az újságjukat a felmen
tő seregnek.
Ennél is furcsább újság az ehető újság, 

amelyet egy francia tésztagyár adott ki, 
ennek a cime: „Regal Quotidien" vékony 
tésztára nyomják, igen stílusosan cso
koládéfestékkel. Baltimoreben egy ha
sonló újság jelenik meg, a papirt itt nem 
tészta, hanem vékony cukortabletta he
lyettesíti. Ezek az újságok különösen az 
ifjúság körében nagyon népszerűek.

Abban az időben, amikor különösen 
Angliában életveszedelem volt az újság
írás, mert rettenetes büntetések várták 
az újságot, amely azonban nem volt 
ehető.

A XVIII. század krónikái többször fel
jegyzik, hogy olyan újságírókat, akik 
valamely befolyásos udvari személyisé
get támadtak meg, azzal büntettek, hogy 
meg kellett enniök a támadó cikket. 
Abban az időben meglehetős vastag pa
pirosra nyomták az újságokat, tehát a 
büntetés még akkor is elég szigorú lett 
volna, ha nem járt volna vele pellengé- 
rezés, vagy fülcsonkitás.

Ez volt a két legkedveltebb bünte
tésnem, amelyet újságírókkal szemben 
alkalmaztak és Defoe Dávid, a Robin
son Crosoe szerzője, korának egyik leg
nagyobb publicistája kétszer is pellen
gére volt kötve. Ma már ilyen testi 
büntetések nem fenyegetik az újságíró
kat és igy nem csoda, hogy a legkülön
bözőbb újságok gomba módra teremnek 
meg. A világ egyik lefurcsább újságja 
a párizsi „Koldus ujság“, amely minden 
héten pontosan megjelenik és közii azok
nak az esküvőknek, keresztelőknek, ju
bileumoknak dátumát és helyét, ame
lyeknél a koldusok bő aratásra számít
hatnak.

Elég furcsa volt a „La Lampara" cí
mű spanyol újság is, amely tulajdon- 
képen egyike volt a világ legpraktikusabb 
újságjainak. A tartalma, a formája olyan 
volt, mint a többi madridi lapé, de fes
tékül egy foszforeszkáló anyagot hasz
náltak, úgy hogy a sötétben is lehetett 
olvasni. A spanyolok, úgy látszik nem 
tartották a sötétben való olvasást nagy 
élvezetnek és a foszforeszkáló újság 
párhónapi ragyogás után megszűnt.

Az újságokkal sok minden történik, 
igen sokszor valami érdek, esetleg va
lamilyen tiszteletreméltó jóindulat, vagy 
néha egy gonosz tréfa kedvéért egy új
ságba becsempésznek egy hirt, vagy egy 
cikket, amely csak egy példányban jele
nik meg. Ugyancsak kihagynak egy-egy 
újságból valamit azért, hogy valakinek 
érzékenységét kíméljék. Amikor Lord 
Curson hat esztendővel ezelőtt megbete
gedett, az a lap, amelynek évtizedek óta 
előfizetője volt, egy külön példányt nyo
matott a számára, amelyből hiányzott 
minden vonatkozás az államférfi beteg
ségére, hogy ne nyugtalankodjék. Egy 
másik újság szintén egy külön példányt 
nyomatott annak az angol arisztokratá
nak, aki súlyos beteg volt és akinek a 
fia éppen akkor állott egy botrányper 
központjában, nehogy a haldokló kény
telen legyen olvasni saját újságjában fia 
szégyenét.

Napóleon nagyon jól tudta azt, hogy 
a párisi újságok csak hizelgéssel imák 
róla, és tudni akarta, hogy tulajdonké
pen mi az emberek véleménye uralko
dásáról és cselekedeteiről. Ezért egy 
külön újságot nyomatott a maga szá
mára, amelynek szerkesztője Fievee, a 
Mercure de Francé munkatársa, a csá
szártól azt a parancsot kapta, hogy eb
ben az újságban, amely természetesen 
csak egy példányban jelenhetett meg, 
minden felségsértő pletykát, minden vá
dat, minden olyan botrányt, amely kom
promittálja a császár családját és a 
környezetét, már pedig ilyen botrányok
ban nem volt hiány, köteles megírni. 
Ezt az újságot csak egy példányban volt 
szabad nyomni és amióta a világ világ 
ez volt az az újság, amelynek egyetlen 
előfizetője volt.

Többre vitte az „Anti Top Hal" ci- 
mü angol újság, amelyet egy dúsgazdag 
angol különc alapított. Ennek az urnák 
az volt a mániája, hogy ki kell irtani a 
magas cilindereket. Ezért alapította az 
újságot, amelyet minden ismerősének 
megküldött. Végrendeletében úgy ren
delkezett, hogy egyik unokaöccse örökli 
egész vagyonát, de köteles az újságot 
tovább kiadni. Óvatosságból meghagyta, 
hogy egy példányt az ügyvédjének kell

megkapni és egy példányt a végrende
leti végrehajtónak. Ez három előfizető. 
Az újság három példányban jelenik meg, 
mert az örökös eleget tesz a végrende
let kikötéseinek, kiadja az újságot, de 
takarékosságból három példányt nyo
mat. Az meglehetős gyakran történik 
meg, hogy egyes naiv lelkek megpró
bálkoztak egy újság valamennyi pél
dányszámának összevásárlásával, hogy 
igy megakadályozzák azt, hogy a rájuk 
kellemetlen hirt megtudja a közönség. 
Szabadkán még ma is emlékeznek arra, 
hogy egy előkelő ur egyszer a Napló 
nyomdája elé állított embereket azzal, 
hogy a nyomdából kiérkező lapokat 
rögtön vásárolják össze a rikkancsok 
tói. Az eredmény csak az volt, hogy 
talán két napon keresztül nyomták ezt 
az újságot, amig elunta a végtelen vá
sárlást. Wilson 1916-ban a Mac Clures 
Magazin valamennyi példányát össze
vásároltatta, mert Sofie Karr amerikai 
ujságirónő ebben a számban egy cikket 
irt Wilson házasságáról. Ez az újság 
összevásárlás sikerült, mert a folyóirat 
kiadói nem vették észre a manőver!, a 
mellyel megakadályozták az újság elju
tását a közönséghez.

S P O R T .
F O O T B A L L .

RPS—Tamásfalai MSC 3:1. Az if
júsági játékosokkal próbálkozó RPS 
könnyen verte a feljavult tamásfaliakar.

A RPS vasárnap megtartott rendkívüli 
közgyűlésén a leköszönt Donáth Emá- 
nuel elnök helyett Dr. Lusztig Samu 
orvost választották meg. Uj társelnökök 
pedig Hegedűs Ernő és Schreiber József 
lettek. A vezetőség többi tagjait egy
hangú bizalommal hagyták meg régi 
pozíciójukban.

A RME vasárnap Zólyomban a ZTK 
ellen, a RPS pedig Füleken az FTC 
ellen játszik barátságos mérkőzést.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
R ábely  K ároly laptulajdonos.

Egy üzlethelyiség,
teljes masamód- berendezéssel
Rimaszombat egyik legforgaima- 
——  sabb helyén kiadó. ——  

Czim : e lap kiadóhivatalában.

Kanárik
I. rendűek mindenféle szinten kaphatók
Rimaszombat Koháry-utca 32. sz. a.

Átköltözés miatt
mélyen leszállított áron
kiárúsit

a K ovács-áruház.

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

„Central garage'
Tornaiján (Rozsnyói-ut 212 213)
A generál-javítást, hengerfurást, világítás za
varok stb. javítását kizárólag ott végeztesse! 
100°/o-os m e g e lé g e d é s  garantálva.

Rimaszombat, 1934. Nyomatott R áb ely  K ároly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


