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GLASERnál.
Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat v issza  nem adunk.

FŐSZERKESZTŐ : 
M Á R K U S  L Á S Z L Ó

ELŐFI ZETÉS!  DIJAK:  Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára I korona.

A hirlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 57,434— III—21. szám alatt engedélyezte.

Sietős élet.
Akármit beszélünk is, akármintj 

csavargatjuk is a gondolatot: azt 
a tapasztalati igazságot nem lehet 
letagadni, hogy az emberek túl
nyomó nagy részének nagyon sie
tős az élet.

Akár mint társas lényt vesszük 
tekintetbe az embert, aki városok
ba, országokba összecsoportosulva 
együtt él, akár az egyes embert 
figyeljük meg: legnagyobbrészt azt 
kell megállapítanunk róla, hogy 
túlságosan siet az élettel, hogy na
gyon siet élni.

Az emberi társadalom, amely 
legtöbbnyire fajták szerint össze- 
csuportosulva szeret élni, életét 
már évezredek óta úgy intézi, hogy 
mindig siet vele és pedig mindig 
fokozódó tempóban igyekszik a 
sietéssel. A technika, a kultúra uj 
meg uj fölfedezéseket hoz a fel
színre s azokat igyekszik kihasz
nálni és pedig nem lassú meggon
dolással, hanem lázas gyorsaság
gal. Ez a lázas lüktetés fokozódó 
tempóban mutatkozik az egyes ko
rok és korszakok életében. Ha uj 
dolgokat tanult az ember a fejlődő 
kultúra nyomán, ha szokásait, er
kölcsi alapelveit megújítja, akkor 
azokat eleinte bizonyos kételke
déssel fogadja ugyan, de ha az 
első bizonytalanság állapotán túl
jutott, akkor aztán annál mohób
ban, szinte meggondolatlanul sztir- 
csöli azt, ami uj, mintha ittassá 
lenne tőle.

Ilyenkor nem azt nézi, hogy mi 
válik az emberi nemnek általában 
hasznára, előmenetelére, hanem ki
keresi a legjövedelmezőbbet, a mi
vel gyorsan lehet meggazdagodni 
és minél többet elharácsolni más 
lassúbb tempójú emberektől. Ez a 
gyors meggazdagodási vágy való
ságos rákfenéje lesz az emberi tár
sadalomnak : föltalálók törik a fe
jüket technikai találmányokon, a 
melyekkel ezreket, százezreket le -; 
hét minél gyorsabban és hatáso
sabban elpusztítani a tudatlanabb 
emberek közül, hogy azoknak föld
jét és kincseit megkaparithassák, 
hogy azokat a maguk szolgálatába 
kényszerithessék.

Ha behatóbb tekintettel végig-1 
nézzük az újabb korok történelmét, 
azokból az fog kiderülni, hogy az 
emberi társadalmak élete mindin
kább a hadi technika fejlesztésé
ben merül ki. Hogy az ember a 
kultúra haladásával első sorban és 
legnagyobb mértékben a pusztulás

munkáját szolgálja. Első sorban 
— sajnos — mások pusztítására 
törekszik, mert ez az emberi cso
portosulások részére a legjövedel
mezőbb üzlet. Ennek segítségével 
gazdagodhatik dússá a mások ro
vására.

A kultúrái fejlődés és haladás 
lázas törtetésében a pusztulás mű
vei viszik a főszerepet.

Igaz, hogy vannak e mellett 
hasznos és az emberi társaság ál
talános javát és emelkedését szol
gáló törekvések is, de ezek — saj
nos — csak csekélyebb százalékát 
szolgálják azoknak a müveknek, 
amelyeket a technikai, fizikai, ché- 
miai haladás fölszinre hoz. A re
pülőgép fölfedezése óta tényleg 
használják azt a közlekedés gyor
sítására is, de a hadi technika fej
lődése százszoros mértékben felül
múlja a békés fejlődést. A jövőben 
bizony rettegnünk kell attól, amit 
a repülés fejlesztése és a vele ösz- 
szefüggő hadi készletek elértek a 
békés városokban lakó népesség 
kipusztitására.

így fest a valóságban az ember 
technikai, kultúrái haladása. Ilyen 
gyorsan, ilyen lázas tempóban ha
ladunk egymás kipusztitása felé. 
És ezt körülbelül el is érhetjük 
egypár század folyamán.

Nem lelkesedhetünk azért túlsá
gosan a haladásért és talán oko
sabb, ha azokhoz csatlakozunk, 
akik lassítják azt a gyors, lázas 
törtetést, amely emberi nemünk ki- 
pusztitását hamarosan elérheti.

*
De a mi az ember társas életét 

jellemzi, az az egyéneknél is ta
pasztalható.

Az egyes ember is gyorsan sze
ret élni.

Az emberek nagy része, ha tudja 
is, mi volna jó az egészséges, 
hosszú életre: mégis úgy tesz,
mintha az ellenkezőjét akarná el
érni.

Felhabzsolni minden élvezetet, 
mértéktelennek lenni az életfenn
tartási szükségletekben, minél töb
bet és minél gyorsabban használni 
fel a maga kielégítésére : ez az ál
talános törekvés az egyes emberek 
nagy részénél is.

Nem nézik azt, hogy az emberi 
szervezet ugyan tökéletes és kitűnő 
gépezet, de azt okosan kell tudni 
kezelni és fejleszteni. A többség 
nem nézi a higiénia haladását és 
helyes útbaigazításait: úgy él, mint
ha az ínyek élvezete és nem az 
élet helyes föntartása és meghosz- 
szabbitása volna a cél.

Nincsenek tisztában avval, hogy 
az élet igen nagy érték, amelynek 
folyamán sokat végezhetünk ma
gunk nemesítésére és mások javá
ra. Ezek a lelki célok igazolják a 
hosszú életet.

Aki erre gondol, az nem fog 
igyekezni gyorsan élni, nem fog 
sietni az élettel, hanem arra for
dítja minden figyelmét, hogy jól él
jen, okosan éljen. Igyekezni fog 
meghosszabbítani életét a maga és

mások javára. — A gyorsaság, a 
mohóság csak romlásba, pusztu
lásba viszi az egyént is, épugy, mint 
az emberi társadalmat.

A higiénia pedig már újabb idő
ben okos előrelátással meghosz- 
szabbithatja az ember életét, ha 
meggondoltan élünk és nem mohó 
törtetéssel.

Jó volna ezt meggondolni és e 
szerint berendezni az egyes embe
rek és a társadalmak életét X.

Eredménytelen a rimaszombati hősök 
emlékművére kiirt pályázat.

Újabb pályázatot Írnak ki.
A rimaszombati hősök emlék

művére kiirt pályázatra beérkezett 
25 pályaművet március 21-én tar
tott ülésében bírálta el a kijelölt 
bizottság.

A bírálóbizottság a pályaművek 
alapos tanulmányozása után legna
gyobb sajnálatára kénytelen volt a 
pályázatot eredménytelennek nyil
vánítani, mert bár a pályaművek 
között nehány figyelemreméltó mű 
akad, a pályázati feltételek előírá
sainak még sem felel meg egyik 
sem s ennélfogva nem volt módjá
ban a választmánynak sem a 
dijak kiadását, sem a kivitelre szóló 
megbízatás odaítélését javasolni. A 
bizottság ehelyett egyhangúlag a

pályázat bizonyos kibővítésekkel 
való megismétlését indítványozta.

A választmány a bizottság dön
tését elfogadva intézkedett az újabb 
pályázat kiírása iránt, amely a sajtó 
utján rövidesen megtörténik.

A választmány ezúton kéri föl 
a pályázókat, hogy pályaműveik 

elszállítása és a bizottság által 
fel nem bontott jeligés levelek 
átvétele végett ezen közlemény 
megjelenésétől számított nyolc na
pon belül intézkedni szíveskedje
nek. A határidőn belül át nem vett 
pályaművek minden kötelezettség 
nélkül a Gömör-Kishonti Muzeum- 
egyesületnek (Rimaszombat) adat
nak át, a szerzői jog épségben 
tartásával. (Hivatalos.)

Városi kultúrházat kérünk.
A lapokból olvassuk, hogy az Orszá

gos Hivatal kulturházak építéséhez se
gélyt nyújt az arra igényt tartóknak, 
illetve kérelmezőknek. Nem tudjuk meg
érteni, hogy Rimaszombat miért marad 
mindig hátul ott, ahol valamit nyerni 
lehet a város javára. Kis városok úgy
szólván az ilyen állami támogatásból 
táplálkoznak, nálunk meg a képviselő- 
testületi tagok között is akadnak olya
nok, akik féltik az Országos Hivatalt a 
segélykéréssel való megterheléstől,

Kulturházról lévén szó, maradjunk 
egyelőre ennél a tárgynál. Rimaszombat 
népkönyvtára a városháza nem éppen 
megfelelő egyik földszinti szobájába van 
beszorítva. A könyvtárnak nincsen ol
vasóterme. Pedig a könyvtár tagjainak 
száma és maga a könyvtár olyan örven
detesen gyarapodik, hogy már kinőtt 
abból a szűk keretből, amibe eddig a 
szükség belekényszeritette. Tehát: min
den ok meg van rá, hogy a város ve
zetősége megfelelő könyvtárhelyiségről 
és olvasó szobáról (vagy teremről) gon
doskodjon. Az alkalom meg van rá, az 
Országos Hivatal segítségével meg lehet 
oldani a kérdést anélkül, hogy a várost 
nagyobb anyagi megterhelés érné.

Ugyanis, tudomásunk szerint, a városi 
villamos telep ügye még nincsen végleg 
lezárva a Stredoval. Ha mód van rá,

szerezze vissza a város a villanytelep ösz- 
szes épületeit és pedig az iroda és gé
pészlakást magába foglaló épületet és 
gépházat is. Irodahelyiségek és gépész
lakás gyönyörűen megfelelnének könyv
tárnak és olvasónak, Ebben az épület
ben elférne úgy a magyar, mint a szlo
vák könyvtár és az Országos Hivatal 
támogatásával nagyobb megerőltetés nél
kül át lehetne építeni.

Ez annál is inkább szükséges, mert a 
városnál a szociális ügyek vezetésével 
megbízott tisztviselőnek ma sincsen 
irodahelyisége, amely célra a mai könyv
tárhelyiség nagyon megfelelne. Mert azt 
a legnagyobb jóakarattal sem lehet rá
fogni a jelenlegi állapotra, hogy úgy 
van jól, ahogyan van, mert a nagy te
rem egyáltalán nem alkalmas irodai 
célra, mivel a gyakori gyülésezések 
nagy mértékben zavarják az illető tiszt
viselő munkáját, s a hely alkalmatlan
sága miatt nem lehet rendet tartani az 
akták között, de az sem tűrhető, hogy 
gyűlések alkalmával az illetékeseken kí
vül más is tartózkodjék a tanácsterem
ben. Végeredményben pedig nem lehet 
nyugodt, eredményes munkát végezni.

Tehát minden ok megvan rá, hogy a 
könyvtár kimenjen a városházáról és 
helyet adjon a szociális ügyek vezető
jének. Majd pedig a fejlődés útjára le
gyen terelve.

De ha már a villanytelepi épületek 
visszaszerzésénél tartunk : a gépház,

Április 12-én, husYét első napján locsolkodással egybekötött táncmulatság az iparoskörben.
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visszaszerzése azért szükséges okvetle
nül, mert a városnak, ha egyszer idő
szerű lesz a piac áthelyezése, nagyon 
szép és megfelelő épület állana rendel
kezésére vásárcsarnok céljaira. Nem kell 
nagy elgondolás hozzá, hogy megértsük 
azt, milyen célszerűen lehetne vásár- 
csarnoknak átalakítani a hatalmas épü
letet, aminek szinte természetes folyta
tása lehetne az agyagipar épülete, amit 
szintén aránylag kevés átalakítással le
hetne a cél szolgálatába állítani. A mai 
irodahelyiségből pedig a vásárcsarnok, 
esetleg a vásárbiztos részére lehetne 
egy irodai szobát fenntartani.

Mindez azonban a jövő zenéje, most 
sürgős és komoly kérdés a könyvtár 
ügye. Tegyen meg a város minden le
hetőt, hogy tartsa meg a villanytelep 
épületeit, aztán kövessen el mindent, 
hogy az Országos Hivatal segítségével 
azt átalakíthassa kulturházzá. ***

T a n u ls á g o k .
Régi igazság az, hogy nincs az a rossz, 

amiből valami tanulságot ne lehetne 
levonni.

A ki nem mondott szavak sokszor 
többet mondanak a leghangzaíosabb 
frázisnál. Hiába, a paradicsom óta ben
nünk van a kíváncsiság, amely mindig 
azt akarja látni, amit a leggondosabban 
takargatnak.

így jártunk a Fábry Zoltán előadásá- i 
val. Hiába lobogtatta, teregette elénk 
ijesztő kulisszáit, hiába rejtegette sza
vak dzsungeljébe, csak megláttuk — a 
mumust. Minden objektivitást nélkülöző, 
egyoldalú, elfogult beállítással semmit 
nem lehet megvilágítani, semmit bizo
nyítani, semmit igazolni.

Világosság kell, fény, igazság és igaz
ságosság.

Nem akar ez polemizálás lenni, mert 
mindenkinek a meggyőződését tisztelni 
kell, az érveket elfogadni meg nem kö
telező senkire nézve sem.

Hogy kiben milyen gondolatokat vagy 
érzelmeket vált ki egy-egy felvetett gon
dolat vagy eszme s milyen tanulságo
kat szűr le a maga számára, ahoz min
denkinek meg van a legelemibb egyéni 
joga. *

Minden diktatúra véres és emberte
len, bárminek nevezik is. Eltiporja az 
egyént, keresztre feszíti az emberi sza
badságot. Ez igaz. Ezt nem lehet leta
gadni, nem lehet szépíteni, de nem sza
bad elhallgatni sem. És nem lehet kü
lönböző mértékkel mérni egyforma bűn
ért azért, mert nem egyforma névre ke
resztelték.

Az ember mindig gyermek marad, 
kegyetlen és játékos. Ha már a tekin
tély tiltja, hogy agyaggolyócskákkal gu- 
rigázzon, ha alkalma s hatalma van rá, 
emberfejekkel játszik. Játszik és moso
lyog, ha az első legurult emberfej vére 
ráfreccsen. A vér szaga felkölti az alvó 
bestiát, tapsol és ujjong, „még ! még !“ 
s elvakult beteg mámorában leveti ma
gáról a gúnyát, amit embernek nevez
nek. Ha azután egy zilált, megkergült 
kor veri a taktust ehez a kegyetlen já-j 
tékhoz, mindig kiválnak a tömegből 
azok, akik a legalkalmasabbak arra, 
hogy vezető szereplői legyenek a véres 
ördögi táncnak.

Nincs az a kor, nincs az az állam- 
alakulat, amelyben valamilyen formában 
ne juthatnának szóhoz az emberiségnek 
ezek a beteg hazardőrjei. De ahogy az 
egészséges szervezet kilöki magából a 
kárt okozó bacillust, az egészséges kor 
úgy tiporja el az emberiség e fekélyes 
kinövéseit.

A mi korunk pedig beteg. A nagy 
világégés olyan mély sebeket ütött a 
világ testén, nem tudja kiheverni, nem 
tud meggyógyulni. Nem tudja felvenni 
a harcot s diadalt ül felette a kór, mely 
nemzedékek lelkét, vérét pusztítja ha
lomra.

Külömbség nincs. Ha a szimptomák 
külömbözők is, a halál egy és halál 
marad, bármilyen szinü zászlóval takar
ják is be a véres tetemet.

És a bűn is egy, bármilyen szó, frá
zis vagy idea volt az elindítója s végre
hajtója. A teremtő erő nam gyúrta más 
és más agyagból az embert, bármely 
táján a világnak hívták életre. Ha fehér, 
sárga és fekete, mindenütt lélek, hús 
és vér, amely szeretni, szenvedni, örül
ni, fájni és gyötrődni tud.

A legősibb kortól: az első keresz
ténységen, a spanyol inkvizíción, a Irán

cia forradalmon át a mi korunkig min
dig voltak forradalmak s diktatúrák. 
Tanulságnak csak az maradt belőle, 
hogy egyiktől sem lett boldogabb az 
emberiség, a sok hiába kiontott vértől 
nem lett termőbb a föld s a diktátorok 
feje előbb-utóbb valakinek guruló játék
szere lett.

Minden diktatúra pusztít, rombol és 
temet. Amit békésebb korok építettek, 
teremtettek, gyűjtöttek, azt irgalmatlanul 
elsöpri, hogy helyébe a maga képére 
építsen oltárt magának. Ami pedig a 
romok között emléknek belőle megma
radt, attól iszonyodva fordul el az utó
kor gyermeke.

Hát nincs különbség, csak a fokozat 
más. Kulturszégyen a német könyvmág
lyák, a kivégzések s embertelenség a 
kiüldözöttek földönfutóvá lett serege. A 
kommunizmus hány ártatlan embert vé
geztetett ki? hány asszonyt és gyerme
ket gyilkolt meg? a kultúrának milyen 
tömegét rombolta szét, égette fel, pusz
tította el? Nemzetének legjobbjait tette 
földönfutóvá s emberek millióit taszí
totta a nyomorba, az éhhalálba. Meny
nyit feszitett meg s kinzott halálra vá
logatott kínzásokkal beteg szadizmusa. 
És ezt mind az emberszeretet, egyenlő
ség és igazságosság nevében.

És mit épített? mit adott?
Hogy a fasizmus megöli az egyént s 

korlátozza a szabadságot?
És vájjon melyik diktatúra engedi 

meg az egyén érvényesülését s melyik 
ismeri el az emberi jogokat? Az talán, 
amely szétdúlja a családi fészkeket? 
amely elveszi a gyermektől a szeretetet, 
az otthon melegét, kihúzza a lába alól 
az erkölcsi alapot s lelki-testi romlásba 
kergeti emberek millióit s nem engedi 
meg, hogy lélekben segítségért kiáltson 
ahoz, hogy hivja; aki erőssége volt: az 
Istent?

Miért nem mondta meg? miért hall
gatta ezt el Fábry Zoltán? Miért nem 
mondta meg, hogy Spanyolországban 
halomra rombolják a templomokat, me
lyekben pótolhatatlan műkincseket pusz
títanak, semmisítenek meg a kultúra na
gyobb dicsőségére.

Vagy ő is hisz egy külön polgári kul
túrában ?

Milyen az?
A pásztor legény faragott botja nem 

ugyanúgy kulturtermék-e, mint világhí
res művészek alkotásai?

Kultúra csak egy lehet: egyetemes 
emberi.

Shakespeare, Bethoven, Goethe és 
mindazok, akik nagyokká nőttek az 
időben, — ha rá is nyomták fajuk bé
lyegét alkotásaikra, igazán csak azzal 
lettek halhatatlanokká, ami bennük 
egyetemes volt s ezzel váltak műveik 
az egész kulturvilágnak közkincsévé.

A kimondott hangzatos frázisok bi
zony elröpülnek, eifoszlanak, a ki nem 
mondott szavak megmaradnak és taní
tanak. Ezt igazolja a nemrég látott ne
vető film is. Az alatt az idő alatt, amig 
a vászonra vetített képek a tudatunkig 
eljutottak, bizony torz-fintorrá kesered
tek s nem mosta el keserűségüket a 
leghangosabb kacaj sem.

Nem a szavak, nem a képek, nem a 
nevetések beszéltek és tanítottak, de a 
szegény kócos, csupa csont és bőr tehe
nek árulták el a rendszer igazi képét.

Ha.

Mit szói hozzá!?
Uccai furcsaságok.

Tisztelt Szerkesztő U r!
Nem kell külön mondani, tudjuk azt 

mindnyájan, hogy sok minden furcsa 
dolog történik nálunk, ami nem egészen 
odavaló. Némely dolog talán helyén vol
na Mucsán, ami a város közepén törté
nik, például hogy a narancshéjakat épen 
a gyalogjáró közepére dobálja sok em
ber, hogy a másik elcsússzon és esetleg 
kitörje a lábát. De hát ez már unosun- 
tig ismételt dolog. Van olyan is egyik 
szép sétateres uccánkon, ami talán meg
járná valahol — a Seregben vagy a vá
ros külső szélén. -  Hát bizony a Kis
kút uccán, ahol a kettős hársfasor séta
tere van : ott ki szokták egy házból 
rakni a szemetet, néha nagy rakásban 
és esetleg más házak elé. Ez bizony 
nem épen városias és finom dolog. 
Azért nem fog ártani, ha fölhívja reá a 
figyelmet. Talán igy eszükbe jut az il
letőknek, hogy ez sehogysem illik.

Tisztelettel egy polgártársáé).

Válasz
Baráth László dr.-nak a Fábry Zoltán 
előadásával kapcsolatban a helyi köz- 

műv. bizottságot ért kritikájára.
Fábry Zoltán előadását hosszas habo

zás, alapos megfontolás és a jobboldal 
részéről várt és tényleg bekövetkezett 
kritika ellenére vállalta a közmüv. bi
zottság. Vállalta, mert a bizottság kultúr
politikája kiterjed az összmagyarság min
den rétegére, tekintet nélkül világnézeti 
és társadalomszemléleti különbségekre. 
Részrehajló kultúrpolitika voina az, 
amely kizárná a kulturmegnyilvánulás 
általános horizontjából a magyarság egy 
nagy rétegét és amely csak a jobboldali 
törekvéseket tekintené magyar kultur- 
megnyilatkozásoknak. Tudjuk, hogy vi
lágnézeti és társadalomszemléleti sőt 
egyenesen társadalmi szempontból is a 
magyarság általában nem egységes, a 
rimaszombati magyarság sem. Ennek a 
szétszaggatottságnak a lehető megszün
tetése egyik öntudatos törekvése a he
lyi közmüv. bizottságnak. És ha a kri
tika Írója részt venne a bizottság mun
kájában, tudná, hogy úgy a gyakorlati 
intézkedések, mint pedig az előadási 
tárgyak megválasztásának ez egyik do
mináló szempontja.

Ezen egyik főprogrammpontjának tett 
eleget a bizottság, amikor a baloldali 
kiváló iró előadásának megrendezését 
vállalta. Vállalta azért is, mert Fábry 
Zoltán, előadásának ragyogó felépítése 
és stílusának eredeti szépségeinél fogva, 
magyar irodalmi érték. Vállalta harmad
szor tárgyánál fogva, mert azon a né
zeten volt és van, hogy a magyarság, 
elsősorban a kisebbségi magyarság lét
érdeke fűződik ahhoz, hogy a diktatórikus 
tendenciák ne érvényesülhessenek ; mert 
diktatúra minálunk csak a többségi 
nemzet részéről volna elképzelhető és 
hogy a nemzeti, vagy faji kisebbségek
nek mi a sorsa a többségi diktatúrák
ban, csak az nem látja, aki nem akarja.

Mikor tehát Fábry előadásának tár
gya : a fasizmus világveszedelme volt, 
akkor a közmüv. bizottság elsősorban, 
sőt kizárólagosan, a magyar nemzeti ki
sebbség létérdekére való tekintettel, pa- 
rancsszerü szükségességgel vállalta az i 
előadást. Nagyon sajnálom, hogy éppen 
Baráth László dr.-tól olvasom azt a kri
tikát, hogy az előadás gyűlölködő hang
nemben volt tartva és politikai vonat
kozásoktól hemzsegett. Az én vélemé
nyem szerint az előadás objektivitásá
nak kritériuma a források megnevezé- ■ 
sével felsorolt számtalan idézet, ame
lyeknek hitelességéhez szó nem férhet. 
És itt kell válaszolnom az egyenesen 
személyemnek szóló aposztrofálásra. — 
Éppen az előadásnak ezen idézetekre 
támaszkodó részére céloztam, mikor 
záró szavaimban kijelentettem, hogy a 
magyarságnak létérdekét szolgáló demok
ratikus gondolkodás terjesztése szem
pontjából az előadás választóvízül szol
gált a sok agyban uralkodó képzet- 
kaoszban. Ez volt énszerintem az elő
adás lényege. Hogy egyes részletek a 
hallgatók beállítottsága szerint nem tet
szettek, megengedem.

Végül kérem Baráth László drt, ne 
félse éntőlem a magyar kultúrát. Én 30 
éve működöm önzetlenül, hivatali köte
lességeimen felül, a magyar kultúra me
zején. Ez az én életem ; és engem min
dig ott találtak, találnak és találni fog
nak, ahol a magyar kulturélet területén 
belül az általános emberi haladásért, a 
humánumot szolgálni lehet.

Ennyit szántam a nyilvánosság elé. 
Ha Baráth László dr. szükségesnek tar
taná az ezen válasz alapjául szolgáló 
meggyőződést diszkusszió tárgyává ten
ni, szívesen állok rendelkezésére.

Havas Vilmos,
a helyi közmüv. bizottság elnöke.

Munkástüntetés Pelsőcön. Márc'us 
hó 23-án Pelsőcön nagy tüntetést ren
dezett a munkásság. Pelsőcön ugyanis 
a község villanyvilágítását az ottani 
Miklóssy-féle kapagyár villanytelepe lát
ja el. Az utóbbi időben olyan törekvé
sek kaptak szárnyra, hogy Pelsőcöt is 
a Stredo áramellátásába kapcsolják be 
s a Miklóssy-féle villanytelep további 
koncesszióját nem engedélyezik. — Ért
hető a munkásság elkeseredése, mert a 
Miklóssy villanytelep leállításával mint
egy száz munkás veszítené el kenyerét, 
ami természetesen Pelsőc községnek 
sem lehet érdeke.

A r. k, isten tiszte let sorrendje a Nagyhéteo.
Virágvasárnap: A rendes időben szt. 

misék passióval és fél 11-kor barkaszen
teléssel.

Zöldcsiitörtök: 9-kor szt. mise, utána 
oltárfosztás.

Nagypéntek:9-kor csonkamise passió
val, körmenettel a szt. sirhoz és magyar 
szt. beszéddel, d. u. 3-kor szlovák szt. 
beszéd, fél 4 kor Jeremiás siralmai és 
6 kor szentségbetétei.

Nagyszombat: Reggel 7 kor szentség
kitétel a szent sírnál, tűz- viz- és ke- 
resztkutszentelés szt. misével, este fél 
6-kor föltámadási körmenet.

Plébániai Hivatal.

Négyszem közt,
bizalmasan mondom s ha elárul, hát egy
szerűen letagadom.

— Kérem, az ellenkezőjéről meglehet 
győződve, diszkréciómról előre is bizto
sítom.

— Nos, hát izé, csakugyan nem hal
lotta volna ?

Nem, nem, nem; de, kérem, beszél
jen már. Elégek a kíváncsiságtól.

— Bízom magában. Hát... hát nekem 
Pista mondotta, hogy János komolyan 
csapja a szelet Eveimnek. Esténként együtt 
is sétálnak a parkban, ahol Tibor látta, 
amikor a Tivadar apja szerdán kiment 
meglesni Kálmánt, aki elbújt a bozótban, 
hogy szemtanúja legyen annak, amikor 
Evelin apja bizalmas kettesben fogja lel
ni a tilosban ténfergőket...

— Jé ! Nos és és ?
— Kérem, ne szakítson félbe. Hát igen. 

Tényleg úgyis történt. Kálmán elmondta 
Tivadarnak s ezt látta is Tibor a saját 
szemével. Szavamra mondom, igy beszél
te nekem Pista...

— Mit, mit, mit?
— Hát, hogy Tivadar és Kálmán be

szélgettek. Kálmán hévvel fújta monáóká- 
ját. Tivadar látott szájjal bámult és ké
sőbb irtózatosan röhögött.

— Ne mondja?
— Becsületszavamra l ...........
— És együtt sétáltak ? És a papa látta?
— Bizonyosan. Mert hát miért bámult, 

miért is röhögött volna Tivadar?
— Persze, persze.
— No, lássa, ki hitte volna!
— Bizony, bizony.
— Igazán szörnyűség!
— Az. De hát én pletykázni nem sze

retek, csak arról beszélek, amiről, mint 
most is, szentül megbizonyosodtam. A 
pletyka nem kenyerem. Hiszen tudja.

— Tudom, tudom. Legyen nyugodt, 
kettőnk között marad.

— Azért is mondottam el csak igy 
négyszemközt, bizalmasan.

Ne tartson semmitől, én sem élek plety- 
kázdsból. Tiszta dolog!

— Lássa, milyen erkölcstelen is a világ.
— Hát az! Ki hitte volna!...
(Ebből az ellesett párbeszédből, melynek

a „hogyan születik a pletyka“ címet is 
adhattam volna, állapítsd meg, nyájas 
Olvasóm, mi is történt tulajdonképpen?)

Húsvéti ünnepi szolgálat a postán.
1936. április 11-én hivatalos órák a fe
lekkel 15 óráig tartanak. — 1936. ápri
lis 13-án posta, távirda és telefon szol
gálat mint ünnepnap. Pénzfelvételi osz
tályoknál 8—11 óráig, levél és csomag 
feladás 8—12 óráig, távirat és telefon 
szolgálat pedig 8—19 óráig tart.

Esküvő. Lengyel Ancsi és Szirák 
László folyó hó 12-én (husvét vasárnap) 
délután fél 6 órakor tartják esküvőjüket 
a róm. kát. templomban. (M. k. é. h.)

Peszách. Az izraeliták husvétja ez év
ben április 7-től 14-ig tart. Peszacht an
nak az emlékére ünnepük, hogy a csa
pásoktól megrémült Fáraó a négyszáz 
esztendeig rabszolgaságban tartott Izrá- 
el népének hirtelen megengedte, hogy 
elhagyják az ország területét. Az izraeli
ták — idő hiányában — keletien tész
tát vittek magukkal a vándorútra és azt 
sütötték meg, illetőleg fogyasztották. En
nek emlékére azóta az izraeliták min
den évben nyolc napig kovásztalan ke
nyeret: maceszt (laskát) esznek, azon-
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kivíil nem szabad enni semmi olyan 
ételt, ami kovászos. Ezért minden izra
elita’ családnak vannak direkt peszáchi 
edényei, amelyeket csakis peszachkor 
használnak. Az ünnep 4 fő- és 4 mel- 
lékűnnepnapból áll. A mellékünnepna- 
pokon szabad dolgozni. A két első ün
nepnapon, „széder este" ősi szokás sze
rint megemlékeznek az Egyiptomból va
ló kivonulásról.

Legációk húsvéti ünnepekre. A fo
Ivó évi húsvéti ünnepekre elválasztott 
legációk megyénkben a következők; 
Szeboszlay Miklós Rimaszombat, Kiss 
K'íoly Pelsőc, Nagy Sándor Szilice és 
Bxzova, Héderváry Dezső Tornaija, Mol
nár Dániel Rimaszécs, Dobó Dezső Ser
ke. Simonyi és Darnya, Tarjányi Dénes 
Zeherje és Pokorágy, Miskolczy Béla 
Feled, Pályi János Jánosi és Pálfaia, Si
mon Bálint Hanva, Runya és C síz, Jam- 
niczky József Harmacz, Lehotay János 
Balog, Uzapanyit és Tamási, Menyhárt 
Lászió Nemesradnót és Bartha István 
Szkáros és Felsőrás.

Weinberger László előadása. A ri
maszombati  községi magyar közművelő
dési bizottság előadásciklusának kereté
ben husvct keddjén, április 14-én este 
i ,8  órai kezdettel Weinberger László 
tanárjelölt, az „Egyenes utón" cimü 
mozgalmi folyóirat főmunkatársa fog 
előadást tartani a „Szlovenszkó magyar 
költészet"-ről. Az előadás a Rimaszom
bati Kereskedelmi testület nagytermé
ben lesz megtartva. — Belépődíj nincs, 
azonban önkéntes adományokat a költsé
gek fedezésére köszönettel fogad a ren
dezőség.

Ludwig Aurél előadása. Vasárnap 
délután a városháza nagytermében 60 
főnyi közönség előtt tartotta meg előadá
sát Ludwig Aurél, a magyar közművelő
dési szövetség szervező bizottságának re
ferense „Kisebbségi kulturfejlődésünk le
hetőségei" cimen. A nagy figyelemmel 
hallgatott előadás során Ludwig Aurél 
sorra felvázolta a csehszlovák törvény- 
hozás azon intézkedéseit, amelyek a ki
sebbségi magyarság kulturéletének fej
lesztését szolgálhatják s különösen a 
könytártörvény, valamint a közművelő
dési testületek szervezésére vonatkozó 
törvény rendelkezéseinek előnyeit hang
súlyozta ki. A tanulságos és nagy gya
korlati jelentőséggel biró előadás a ri
maszombati községi magyar közműve
lődési bizottság előadásciklusának kere
tében lett megtartva. A testület nevé
ben Havas Vilmos elnök üdvözölte az 
előadót felolvasása megkezdése előtt s 
ugyancsak ő köszönte meg formás be
széddel a kitűnő előadó értékes fejte
getéseit.

Halálozás. Özv. Kovács Isivánné szül. 
Delics Erzsébet 85 éves korában már- 
c us hó 26-án városunkban elhalt. A 
munkáséletü, példás családanya teme
tése március 28-án nagy részvét mellett 
ment végbe. Halálát gyermekei : Kovács 
Lajos, Margit és Erzsébet, a Delics csa
lád és unokák gyászolják.

„Az uj földesur" előadása. A rima- 
szombati ref. ifjúság műkedvelő gárdája 
április 4 én (szombaton) este 8 órai és 
április 5 én (vasárnap) d. u. 5 órai kez
dettel az itteni Polgárikör nagyszerűen

szerelt színpadán Hevesi Sándornak 
pkai hasoncimü, páratlan szépsépü re- 
1 ínye után irt „Az uj földesur" 5 fel-

násos szinjátékát mutatja. Belépődíj 
nincs. Önkéntes adományokat a felépíten
dő „Ref. Szeretett otthon" javára köszö

ni fogadnak. A kitűnő darab kiváló
adásban kerül bemutatásra s bizo

nyára zsúfolt házakat teremt.
A Kath. Olvasóegylet közgyűlése. 

Az elmúlt vasárnap tartotta meg a ri
maszombati Kath. Olvasóegylet a tagok 
á ralános érdeklődése mellett ez évi 
XLI11-ik rendes közgyűlését. A közgyü- 
lást Hizsnyan Béla elnök üdvözlő sza
vai vezették be. A Kath. Olvasóegylet 
m:nt azt az elnöki jelentés ismertette, 
úgy mint az előző években, az elmúlt 
f-vben is tevékeny részt vett városunk 
kulturális életében, készséggel közremű
ködött minden ilyen irányú mozgalom
ban s műkedvelő gárdája — kapcsolat
ban a katholikus intézmények ifjúságá
val — sok kellemes estélyt nyújtott tag
jainak s vendégeinek. Az egyesület tag
jainak száma az elmúlt évben ismét 
megszaporodott, mely körülmény min
denesetre örvendetes jele annak, hogy 
az egyesület vezetése jó kezekben van 
s hogy a tagok kényelméről és szórako
zásáról a vezetőség mindenben gondos

kodik. Tekintve, hogy az egyesület he
lyiségei a mostani viszonyok között 
szűknek és elégtelennek bizonyulnak, 
elhatározta a közgyűlés, hogy emennyi- 
ben lehetséges lesz, még a folyó évben 
keresztül viszi az egyesület kibővítését 
újabb termek építésével s e célból ki
küldött egy szükebb körű bizottságot, 
mely hivatva lesz az építkezés méreteit 
megállapítani és az építkezési kötvények 
kibocsájtása iránt a szükséges intézke
déseket megtenni. Nagy lendületet adott 
ezen irányú akciónak Lentovszky And
rásnak nagylelkű és spontán módon fel
ajánlott 1000 Kc-ás ajándéka. Ugyancsak 
a nevezett az egyesület lobogójának a 
mai kor követelményeinek megfelelő át
alakítására 200 Ké-t adományozott. A 
felolvasott és a közgyűlés által jóváha
gyott zárszámadások és vagyonkimuta
tás azt bizonyítják, hogy a Kath. Olva
sóegylet biztos anyagi alapokra van 
felépítve, hogy a gondos munkásság s 
a vezetőség odaadó fáradozása e va
gyont évröl-évre gyarapítja és hogy e 
társadalmi egyesület kebelén belül min
den törekvés oda irányul, hogy a tagok 
vallási, nemzetiségi és társadalmi meg
különböztetés nélkül megtalálják azt a 
helyet, hol mindennapi gondjaik, mun
kájuk után nyugodt szórakozást és kel
lemes felüdülést nyerhetnek.

A „János vitéz" negyedszer március 
28 án, szombaton este került szinre, a 
kiváló műkedvelők minden kifogás nél
küli, pompás előadásában, az előző elő
adásokhoz hasonló teljes erkölcsi és 
anyagi sikerrel, azon változással azon
ban mégis, hogy Iluska szerepét a gyász
eset miatt fel nem léphető Durdáné 
Tóth Bözsi helyett Vajda Rózsi, a Föl
des-társulat szubrettje alakította. A dia
dalmas előadások sokáig ott élnek még 
a közönség lelkében és végtelenül kár, 
hogy a kitűnő előadások technikai okok
ból más városokban műkedvelőink által 
meg nem rendezhetők. — Lapzártakor 
örömmel értesülünk, hogy az előadásnak 
a hősök emlékműve javára való megis
métlését vették újabban tervbe.

Járási választmányi ülés. Március 
hó 31-én tartotta meg a rimaszombati 
járási választmány rendes ülését Hanesz 
Emil járásfőnök elnöklete alatt. Letár
gyalták az 1935. évi zárszámadásokat, 
melyet 15 napi közsemlére kifüggesztet
tek. Ezután a folyó évi költségelőirány
zatot kedvező javaslattal felterjesztették 
jóváhagyás végett a folyó hó 8-án ösz- 
szeülő járási képviselőtestülethez. — A 
járási választmány a folyó évre a viciná
lis utak karbantartási költségeire 133.950 
Ké-t szavazott meg. — Nagyon sok se
gélyeket osztott ki ezután a járási vá
lasztmány magános kérelmezőknek, kul- 
tulturegyesületeknek, köztük a járási 
közművelődési bizottság szlovák osztá
lyának 1000'— mig a magyar osztályá
nak 200 koronát. A tárgysorozaton 96 
tárgy szerepelt.

Az Iparoskör kulturestje. Március 
29-én tartotta meg az Iparoskör IV ik 
kulturestjét, ezúttal 8 órai kezdettel. Az 
estély fénypontja Dr. Sándor János ka
nonok-plébános értékes felolvasása volt, 
„Iparosaink boldogulásának alapja" cím
mel. Beszédében vázolta a régi és a 
mai iparos életének nagyfontosságu 
problémáit, az iparos bajait, hibáit és 
mulasztásait. Rámutatott arra, hogy az 
iparos helyzetének úgy a kapitalizmus, 
mint a kommunizmus egyaránt vesze
delme. S hogy milyen nagy mulasztása, 
szinte helyrehozhatlan hibája a régi ipa
rosságnak a szervezetlensége. A megol
dást az élet megújhodását, a legszebb 
érzések keretében, a szeretetben és az 
egymás megbecsülésében, egymás segí
tésében látja. Beszédét nagy elismerés
sel honorálták. Utána Almássyné Magyar 
Manci énekelt mü és operettdalokat.

Közvetlen, kellemes hangon előadott nó
táit nagy tetszéssel, sok tapsai fogadták. 
Még egy kedves száma volt az estnek. 
T íz kislány, kedves, kis verseket szaval- 
gatott. Egyik, másik szép Ígérete a jö
vőnek. Végezetül Szőllőssy István titkár 
fájdalommal állapította meg az iparos
ság részvétlenségét az előadások iránt. 
Férfiakat alig lehetett látni a hallgató
ság között. — Valóban szinte megfog
hatatlan a közöny, amellyel az iparos 
sorsának a süllyedését nézi. Nem akar
juk ezzel azt mondani, hogy talán egy- 
egy kulturest, magában meghozza az 
Élet jobbra fordulását, de ismételnünk 
kell újra és újra, hogy az iparosságnak 
elsőrangú érdeke, fennmaradása szent 
célja érdekében, hogy megértvén, az idők 
rendkívül komoly szavát: mindenütt
látogassa a kulturestéket és előadáso
kat s ott szóhoz is jusson, helyzetének 
a vázolása, bajai és orvoslása nagy kér
déseiben.

Elhalasztott előadás. Az Iparoskör 
f. hó 4-re hirdetett előadóestje bizony
talan időre elmarad.

Katonai kémkedésért hat évi fegy- 
ház. Március hó 30 án tárgyalta a hely- 
belybeli kerületi biróság Vágássy-taná- 
csa zárt tárgyalás keretében Sebestyén 
Barna, 32 éves, darnyai lakos katonai 
kémkedési bűnügyét. — A biróság Se
bestyént bűnösnek mondotta ki és hat 
évi fegyházra és 200 Ke pénzbüntetésre 
ítélte el.

A városkertről, városunknak ezen 
messzeföldön párját ritkító parkjáról 
igy tavaszkor illik megemlékezni. Két
szeresen illik, sőt kell most, amikor a 
tavalyi pusztító ciklon rombolása nyo
mai eltüntetésnek munkálatai folynak 
serényen. Bottlik Sándor, ez a kiválóan 
szakképzett, gondos és szorgalmas ker
tészember a kert utait, az egész város
kertet példás rendben tartja s kertészi 
tekintetben kifogástalanul műveli. Az 
emlékezetes múlt évi orkán által kidön- 
tött fenyő és gesztenye fákat, a városi 
erdőmérnök irányítása mellett, újakkal 
pótolja, a letiport sövényrészeket már 
teljesen helyreállította. Az elismerésre 
méltó igyekezettel munkálkodó városi 
kertész a parkirozási műveleteket is 
már megkezdette s a városkert mint 
mindig úgy az idén is teljes virágdísz
ben fog pompázni. A városi hatóság 
gondoskodni fog a már teljesen elpusz
tult gyatra padoknak megfelelő helyet
tesítéséről és pedig akként, hogy ezek
nek a padoknak, lócáknak száma sza- 
porittassék s azok támlánnyal láttassa
nak el. De gondoskodni kell a tulajdonos 
város vezetőségének arról is, hogy az 
esztétikai szempontból csak a vdroskert 
csufitására alkalmas, a gyalogbejárótól 
a kert elején jobbraesö virágház a lehető 
legrövidebb idő alatt egyszer már lebon
tassák és innét elhelyeztessék, mert nincs 
az a szépérzékkel biró ember, aki ezen 
az eleink által ide történt virágház épí
tésen meg ne ütközne. A városkert vég
telenül sokat nyer szépészeti szempont
ból ennek a virágháznak áthelyezésével, 
de szükséges ez az áthelyezés már azért 
is, hogy ne kelljen a kertbe belépőnek 
bosszankodnia mindenegyes esetben, mi
kor ezt a csúfító alkotmányt megpillant
ja. És ha már itt tartunk, kérdjük : mi 
lesz a karbantartás elmulasztása követ
keztében elpusztult nyári fedett tánc
helyiséggel, amelynek helyét évek óta 
dudvaerdő borítja? De mi lesz a tavaly 
renovált kerítéssel is, amelyről nemcsak 
a festék, de a vakolat is nagyrészben 
lepergett? A most már négy méter szé
lesre nagyobbitott vaskapu munkában 
van s mielőbb elkészül és feltétetik. A 
vendéglőhelyiséget is rendbehozza a 
bérlő s májusra már színes virágruhá
jában cifrálkodik az annyira kedvelt, 
szivünkhöz nőtt szépséges városkert.
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MÁR MEGÉRKEZTEK
G Y Ö N Y Ö R Ű  K O S Z T Ü M J E I N K
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TEVESZŰR KABÁTOK 159 K c-tó l!
FÜZY RUDOLF
RIMASZOMBAT 
MASA RYK-TÉR

FÉRFI FELÖLTÖK, LACCO, 
T R E N C H C O A T ,  A N G O L  
SPORT FELÖLTÖK, •  FÉRFI 
ÉS GYERMEK RUHÁK, NŐI 
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Kinő APOLLO m ozgó I
Szombaton és vasárnap, április 4-5-én ki
tűnő bécsi vígjáték Nestroy vigjátéka nyo

mán, amely nagy sikert aratott:
A szerelem  egyszeregye.

Szerdán, április 8-án a várva-várt német 
film Gusztáv FröhlichcheJ, a hölgyek ked

vencével. Óriási siker:
Karnevál éjszakája.

Csütörtökön, április 9-én gyönyörű bécsi 
vígjáték Szenes Béla brilliáns vigjátéka 

nyomán. Pesti humor:
Végállomás.

Helyesbítem a március hó 29-én a 
„Gömör“-ben megjelent nyílttéri közle
ményt: „Megvettem" Kardos József cse
mege és füszerüzletét, helyesen igy 
hangzik : „átvenni szándékozom".

Fischer Jenő, Janová-Lehota.
A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom

bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb  
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Iparosköri táncmulatság. Az iparos
kör vigalmi bizottsága folyó hó 12-én, 
husvét első napján locsolkodással egy
bekötött táncmulatságot rendez, melynek 
hozadékából felerész a hősök emlék
szobra és az elszegényedett kereskedők 
és iparosok javára fordittatik.

A legújabb tavaszi divatlapok, nagy vá
lasztékban kapható a „LITERATURA" könyv 
és papirkereskedésben Jánosi ucca 6.

Elítélték, mert nem jelentette fel 
barátját. Annakidején részletesen ös- 
mertettük azt a közös öngyilkossági kí
sérletet, amely a helybeli államrendőr
ség épületében játszódott le s amelynek 
szereplői Timkó Sándor kassai jobbcsa
ládból való fiatalember és barátnője, 
Kendi Erzsébet pincérlány voltak. Kór
házi felgyógyulásuk után mindkettőjüket 
letartóztatták. — A helybeli kerületi bi
róság Vágássy-tanácsa folyó hó 1-én 
itékezett Kendi Erzsébet felett, akit azért, 
mert barátját Timkó Sándort nem jelen
tette fel, rejtegette és a hatóságot félre
vezette, a biróság nyolc havi börtönbün
tetésre Ítélt el. — Kendi Erzsébet fe- 
lebbezést jelentett be, az államügyészség 
képviselője megnyugodott.

Tavaszi felöltőt és  ruhát
a  le g k ise b b  ü z le tb en
a legnagyobb választékban

a legolcsóbb árban vehet
G y u l a i n á l .

Rimaszombat, Masaryk-tér, Szoyka-ház.
Saját érdekében tekintse meg

ruharaktáramat.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Autószerencsétlenség. Folyó hó 1-én, 
délután 4 órakor Magicz János 44 éves, 
fazekaszsaluzsányi lakos, vásáros szöve
tekkel megrakott teherautójával — me
lyet maga vezetett — elindult a helybeli 
szerdai hetivásárról Pelsőcre. — A te
herautón rajta kivül felesége és testvér
bátyja ültek. — Alig ért autójával a ri
maszombati szőlőknél levő magaslatra, 
a motor és gépfékje felmondta a szol
gálatot s a nagy teherrel megrakott te
herautó a lejtős utón visszafelé kezdett 
rohanni. — Felesége és bátyja kiugrot
tak és szerencsésen földet értek. — Az 
autó mintegy 150 métert haladt vissza
felé, majd a dombról a közeli szántó
földekre szaladt és felfordult. — A gép 
karosszériája összetörött, a kár körülbe
lül 5000 korona. — A gépet vezető Ma
gicz János oly szerencsétlenül esett ki 
az autóból, hogy jobb karján súlyosan 
megsérül. — Az első orvosi vizsgálat 
szerint jobbkarját eltörte, de ezt csak a 
későbbi röntgen vizsgálat fogja tudni 
biztosan megállapítani.

Levágta a felesége orrát. Pusa Ilo
na 25 éves szalóczi cigányleány Rima- 
szécsbe ment férjhez. — Egy szép na
pon otthagyta férjét és visszament Sza- 
lóczra. — Férje érte ment s mivel nem 
akart visszamenni, a feldühödött férj le
vágta az asszony orrát. A cigányasszonyt 
bekísérték a rozsnyói kórházba, ahol 
visszavárták a levágott részt, mig férje 
ellen az eljárást megindították.
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Bő istenáldás. Molnár Emma leke- 
nyei munkás felesége három fiúgyer
meknek adott életet. Az egyik a szülés 
után meghalt, a másik két fiúcska élet
erős, egészséges.

Csalásért két havi fogház. Rákosi 
Pál nemesradnóti lakos a ratkólehotai 
vásáron 950 Ké-ért vett egy tehenet, a 
passzust átíratta saját nevére s a vétel 
árat nem akarta kifizetni, azt állitván, 
hogy ő azt az eladónak már kifizette. A 
károsult eladó feljelentésére a helybeli 
kerületi bíróság büntető tanácsa Rákosi 
Pált csalásért két havi fogházbüntetésre 
ítélte el. — Rákosi az Ítéletben meg
nyugodott.

Erdőtűz Csetneken. A cseíneki köz
birtokosság erdejét három helyen is fel
gyújtották. — A gyújtással Szedlák An
talt vádolják, akit tetten értek, amint 
Gacsalkra menet az erdőt több helyen 
felgyújtotta. Szedlákot a csendőrség le
tartóztatta s bekísérte a rozsnyói járás- 
bíróság fogházába. — Az erdőtüzet még 
aznap eloltották, de a kár igy is nagy.

Utazási kedvezmények Magyaror
szágon, Ausztriában, Csehszlovákiá
ban és Németországban. A Budapesti 
Nemzetközi Vásár igazolványai Magyar- 
országon úgy az oda- mint a visszauta
zásnál külön-külön 50%. Ausztriában 
25—330/o vasúti kedvezményre jogosíta
nak. A Wien-Budapest-i autóbuszon 35% 
kedvezmény vehető igénybe. A csehszlo
vák vasutak összes vonalain a vásár
igazolványok tulajdonosai úgy az oda- 
mint a visszautazásnál 33% kedvez
ményben részesülnek. A német vasuta
kon a kedvezmény 25%. A vásárigazol
vány alapján Magyarországra vizűm nél
kül lehet beutazni (utólagos vizűm P. 
2 50), Ausztriában nincs szükség átutazó 
vízumra. Németországban a belga és 
francia utasok díjmentes átutazó vízu
mot kapnak. Budapestről az utazás a 
kedvezmény igénybevételével bármely 
irányban folytatható. Átutazók Ausztriá
ban és Csehszlovákiában csak egyirány- 
ban is igénybevehetik a kedvezményt s 
más útvonalon is visszautazhatnak.

Filmszínház. F. hó 4 5-én az „A sze
relem egyszeregye" c. film kerül bemu
tatásra. Főszereplők Luise Ulrich, Paul 
Hörbiger, Theo Lingen. Weinberl a szék
városba készül egy kis kiruccanásra. 
Leendő menyasszonya Sophie, kit Wein
berl nem ismer, kiakarja őt ismerni s 
úgy ez furfanghoz nyúl. Weinberl meg
ismerkedik egy ballett táncosnővel s mi- 
ker már veszedelmes a helyzet, még 
idejekorán megoldódik a fatális helyzet.

F. hó 8-án a „Karnevál éjszakája" 
kerül lepergésre Gusztáv Frőhlich-chel 
a főszerepben, aki egy sztratoszféra re
pülőt játszik. Idegei összeroppannak s 
szórakozásul a nizzai karnevált választ
ja. Ott újból feléled és behatol az élet 
titkaiba, amely rejtelmeket tartogat szá
mára. Szerepel még Henrich George.

F. hó 9-én a „Végállomás" c. bécsi 
vígjáték kerül színre, mely Szenes Béla 
darabja nyomán készült! Ebben is pro
minens művészek szerepelnek, mint Paul 
Hörbiger, Hans Moser, O. Sima stb. Kari 
Vierthaler villamos kalauz minőségében 
megismerkedik egy szegény lánnyal An
nával, holott szülei gazdag partit tarto
gatnak számára, csakhogy Kari nem 
akarja letenni uniformisát s a jelenetek 
bonyodalmas sorozata keletkezik belőle.

CS A R N O  K.

A meg nem értett férfi.
A meg nem értett asszony régi isme

rőse az irodalomnak és a való életnek. 
Könyes, búsuló alakja köré költői gon
dolatok, hatásos színpadi beállítások 
kerültek, a való életben pedig övé volt 
a részvét, a sajnálkozás és az érdeklő- 
lődés. S nem ritkán a csábítás, olyanok 
részéről, akik nagy lobogással Ígérget
ték, hogy — megértik őt.

Különösen a múlt század utolsó év
tizedeiben hemzsegett ez a költőket és 
egyéb érzékeny sziveket megihlető típus.

Talán a XIX. század termelte ki őket?
Nem. Mindig voltak és valósziuüleg 

mindig is lesznek. A valakit meg nem 
értés nem egyes korok árnyoldala. Nem 
kórtünet. Nem faji, éghajlati, kulurális 
jelenség. Még csak nem is egyes nemre 
szorítkozó hiány. Általános hiba és a

szenvedő alanyok nemcsak a nők közül 
kerülnek ki.

Legalább annyi meg nem értett férfi 
szenved a világban, mint ahány meg 
nem értett nő. A külőmbség csak az, 
hogy a női egyéniség könnyebben, ész
revehetőbben tükrözi a szenvedést. Hogy 
úgy mondjuk : kirakatba teszi szive bá
natát. Kötött, passzív élete — a régeb
bi évtizedek asszonyainál különösen 
— az életküzdelmektől távol álló 
útja igen alkalmas volt, hogy a meg- 
nemértés miatt keletkező fájó érzelmek, 
állandó levert kedélyhangulat feltűnjön 
a kívülállóknak. A sok szabad óra alatt 
mesebelien nagyra nőhetett az elkesere
dés, a meg nem értés okozta fájdalom.

Ezzel ellentétben a harcra, a kenyér- 
keresetre nevelt férfi a meg nem értés 
miatt a rázúduló gyötrődést már a fizi
kai idő hiánya miatt sem vihette piacra. 
Ez a fájdalom olyan volt benne, mint 
a fa gyökerén rágódó féreg. Milyen, el- 
takartan emésztette és csak az tudha
tott róla, aki nagy emberismerő volt és 
röntgenszemeivel belátott a s z ív , a lélek 
rejtett mélységeibe. Szomorú emberi 
sors, hogy ilyen szívig látó tekintetek 
sohasem azoknak a képességei, akiktől 
a megértést várják a meg nem értettek.

Hogy melyik szenvedett és szenved 
többet, aki kimutatja, vagy aki eltakarja 
bánatát? Ez egy olyan kérdés, amelyre 
minden esetre szóló feleletet nem lehet 
adni. Amint arra is hiába kérne bárki 
is választ, hogy ki részvétre érdeme
sebb : a meg értett nő, vagy a meg 
nem értett férfi? Erőszakolt skatulyá
zás az embereket női vagy férfi mivol
tuk szerint beosztani. Az szenved töb
bet — függetlenül faji, nemi és értelmi 
nivóbeli hovátartozandóságától — aki 
kevésbé teherbíró. A lelki teherbírás 
pedig az idegek és érzékenység kérdése.

De nem is az a fontos, hogy eldönt
sük, ki érdemel nagyobb szánalmat, ha
nem inkább az, hogy hogyan tehetjük a 
meg nem értett embereket megéget
tekké.

A meg nem értett férfiak ügyében 
ugyan hol beszélhetnénk jobb helyen, 
mint a nők előtt? Ők azok, akik a meg 
nem értett férfi boldogtalanságát meg
értésükkel el tudják oszlatni és ezzel 
őket boldogtalanból boldoggá tudják 
változtatni.

Mint minden dologban, itt is első és 
legfontosabb a jóakarat. A jóakaró igye
kezet, hogy a „másik" szemével nézzük 
a dolgokat, az életet, az egyes törekvé
seket, célokat. Mert a magunk szemé
vel és eszével sok olyan dolgot látha
tunk hiábavalónak, feleslegesnek, rossz
nak, amelyért a hozzánk kapcsolt élet
társ talán egész életét tette fel. De ne 
mondjunk ilyen nagyot ! Ne az egész 
életet állítsuk tétnek. Elég, ha sóvárgott 
időtöltéseket, ha különös, de kárt nem 
okozó, mindössze furcsa szokásokat bé
lyegzőnk meg, szólunk le, vagy tiltunk 
el. Sorsdöntő dolgok és aprólékos kis 
örömök egyformán fontosak lehetnek 
és egyformán megütközést válthatnak 
ki abból, akinek hozzájuk való ragasz
kodását nem tudjuk, vagy nem akarjuk 
megérteni.

Egy művész élettárstól azt kívánni, 
hogy mondjon le a szereplésről, siker
ről, csillogásról, azért, mert szerelmet 
adunk neki cserébe, épp oly helytelen, 
mint egy orvosférjtő! azt kívánni, hogy 
ne a beteghez menjen, ahová hívták, 
hanem velünk, aki a felesége vagyunk, 
vagy egy hadvezértől, hogy hagyja abba 
a háborút és jöjjön haza, mert unjuk 
az egyedüllétet.

Életcél, hivatás, eredményelérés, mind 
olyan vonzerők, amelynek mágnese egy 
életen át fogva tartja, azaz fogva tart
hatja az embereket. Természetes dolog, 
hogy olyan irányban igyekezünk, amely 
felé belülről hajtó erő késztet bennün
ket, vagy amely külső hatalmas vonzá
sával húz maga felé. Nem ritka eset, 
mikor a kívülről ható erők és a belül
ről áradó erők együttesen viszik az em
bert. Ilyen vonzástól, vagy belső erőktől, 
vágyaktól cselekvésre lendült ember és 
célja közé állni, célját vagy cselekvését 
leszólni, miatta jeleneteket rendezni — 
meg nem értés. S mindegy, hogy arról 
van szó csupán, hogy valaki szeret pa
pucsban és házikabátban az asztalhoz 
ülni, vagy arról, hogy valaki nagy ösz- 
szegeket ad porcellánokért, vagy úgy 
élét csak az élet számára, ha kutya van 
a háznál, vagy pedig, ha a felesége

nem avatkozik még kérdésekkel sem a 
hivatali dolgokba.

Komoly ügyekben és apró dolgokban 
egyaránt nehéz a megértés. Ha megvan, 
akkor békés, zavartalan a két ember 
közötti élet, ha hiányzik, igazi földi po
kol az együttélés. A zavarok kezdődnek 
szóváltással, leszólással és nem ritkán 
végződnek — elválással. A meg nem 
értett fél, ha kevés türelemmel rendel
kezik, vagy nem birja a rossz hangula
tokat, a kétféle nézettől izzó otthoni 
légkört, fut kellemetlenségeinek, szen
vedéseinek helyétől és személyétől. S 
ha valaha csalhatatlan erők kinyomoz
zák a gyilkosságok okát, nagyon sok 
olyan esetre fognak bukkanni, ahol re
volvert, kardot vagy tört a meg nem 
értés feletti elkeseredés vagy harag 
adta annak a szerencsétlennek a kezé
be, aki úgy akart nyugalomhoz jutni, 
hogy háborgatóját kiirtotta, némává tette.

Ili. Mohamedről jegyezte fel a törté
nelem, hogy mikor hadat akart vezetni 
Magyarországba, az anyja azon volt, 
hogy a sereg vezetéséről lebeszélje. Mi
kor nem ért célt, rávette a hárem leg
szebb odeliszkjét, a szultán kedvencét, 
hogy igyekezzék otthonmaradásra birni 
a szultánt. A szép odeliszk meg is pró
bálkozott a lebeszéléssel, de vesztére. 
A harcias szultán dühében, hogy nem 
akarják győzelemszomjuságát, harci ked
vét megérteni, saját kezeivel megfojtotta 
a szép odeliszkot.

A múlt század asszonyai megnem ér
tésüket könnyekkel áztatták, sorvadoz- 
tak, keseregtek. Minden korok meg 
nem értett férfiai igyekeztek az őket 
meg nem értő nőktől szabadulni. S 
olyanokat keresni, akik értéknek látták 
azt, ami után ők futnak, szépnek látják, 
amit ők szépnek látnak és örülnek an
nak, aminek ők örülnek.

Megértés 1 Nem az, hogy úgy tegyünk, 
ahogyan a másik cselekszik, hanem 
megengedjük, hogy kedve szerint cse
lekedjék. Higyjíik, hogy céljai, vágyai, 
módjai az ő egyéniségének a legmeg
felelőbbek és helyesen tesz, amikor azok 
felé és úgy megy, ahogyan teszi.

A gázlómadaraknak jó falat a béka, 
de a galamb bele se kóstolna.

Megérteni, hogy ami az egyiknek nem 
tetszik, a másiknak elengedhetetlenül 
fontos ahhoz, hogy kedve szerint éljen.

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

Ragyolci TC-RAC 1:0 (0:0). -  Bí
ró : Kostyál.

A mérkőzés elég alacsony nívón moz
gott, dacára annak, hogy az egyik ellen
fél a kerületi bajnoki mezőny éllovasa 
volt. Sajnos, az a helyzet, hogy a kerü
leti football színvonala oly alacsonyra 
sülyedt, amilyen alacsonyan hosszú idő 
óta nem volt. A Ragyolci TC győzelme 
dacára sem mutatott sokat, s csupán 
Lukács Gida tréner szakavatott keze 
hozott ki a csapatból annyit, amennyi 
elég volt az élrejutáshoz (már természe
tesen a jelenlegi gyenge mezőnnyel 
szemben). Legjobbjai voltak Hódul, Tóth, 
Mihók, Lukács. A RÁC jelenlegi gyenge 
együttese is csak a csatársor gólképte
lensége miatt vesztett. Jó volt Andrásik, 
aki utoljára szerepelt anyaegyesületében, 
a veterán Durda, Ács, Katz.

RME—PSC 1:1. — Pelsőcőn leját
szott bajnoki mérkőzés.

Füleki TC kér —LAFC 2:2. A LAFC 
Füleken újból pontot vesztett, igy a kér. 
bajnokságban a vezetést egy pont előny
nyel a Ragyolci TC vette át.

ASC—TSC 2:2.
A hazai pályán a Slovan játsza első 

zsupabajnoki mérkőzését a besztercebá
nyai BSK ellen, amely jelenleg kiváló 
együttest képez. Érdekes küzdelemre van 
kilátás. Kezdődik fél 5 órakor. Előtte a 
Slovan— Utekáö ifjúsági csapatok játsza
nak.

A RÁC Losoncon játszik a LAFC el
len. A két hanyatló csapat küzdelméből 
a LAFC fog győztesen kikerülni.

A RME az FTC kér. csapata elleni 
mérkőzését elhalasztotta.

A TMSC saját pályáján az ASC-t lát
ja vendégül. A TMSC győzelme várha
tó. Kezdete d. u. 2 órakor.

Felelős s z e r k e sz tő : Rábely Károly.

A dohánybeváltó m ellett és a Forgách-utcá- 
ban K E R T -  és H Á Z T E L K E K  vannak

PW* eladók. “"VI
A venni szándékozók forduljanak 
► MAJOROS építőmesterhez i

a Forgách-u. végén lévő Uj utcában,vagy 
Jánosi-ut 61. sz. alatt (Kövér féle autó
javító) udvar végén levő munkatelepen.

Húsvéti locsolókat és
i l l a t s z e r e k e t

legnagyobb választékban és 
legolcsóbban beszerezheti a

BOKOR-drogériában.
I t t  a  ta v a s z !

Amiért bátor vagyok Önnek meg
említeni, hogy utánanézni szívesked
jék, vájjon mire lesz szüksége? Ki
váló méretszabászatom annyira első
rendű, hogy minden személyes kí
vánságát teljes egészében kielégít
heti és Önt tényleg jó, valamint meg
bízható kiszolgálásban részesítheti.

Kül- és belföldi szövetek nagy vá
lasztékban.— Szives pártfogást kérve, 
maradtam kiváló tisztelettel :

DANIELISZ MÁRTON,
angol úri szabó.

Rim. Sobota, Stefanikováu 8.

M E G H Í V Ó .
A

Rimaszombati Gazdakör és Birtokosság
1936. április 19-én délelőtt 11 órakor 

a városháza tanácstermében
rendes évi közgyűlést tart,

melyre az érdekelteket illetve tagokat 
meghívjuk.

T árgysorozat:
1. Elnöki megnyitó és jelentés.
2. Gazda jelentése.
3. Zárszámadás és vagyonkimutatás 

jóváhagyása az 1935. évről.
4. Költségvetés jóváhagyása az 1936. 

évre vonatkozólag.
5. Mezőőrbér kivetés jóváhagyása az 

1936. évre.
6. Legeltetési dijak megállapítása az 

1936. évre.
7. Folyó ügyek.
8. Indítványok.
Rimaszombat, 1936. április 2.

Stolcz Jenő. Vozáry Sámuel,
jegyző. elnök.

M ir detmény.
A feledincei járásbirőságon 1936. év 

május hó 9-én délután % 3 (fél három) 
órakor 9. ajtó szám alatt

n y ilv á n o s  á r v er ése n
eladatik a legtöbbet Ígérőnek a harmad 
217. sz. tjkvben foglalt 12 helyiségből 
álló lakóház, hozzátartozó beLőséggel 
és gazdasági épületekkel.

Feledince, 1936. április 2.
Dr. Danié Jenő,
csödtömeggondnok.

H ir d e t m é n y .
A harmaczi ref. egyház kultur- 
ház és vele kapcsolatos községház 
épületre pályázatot hirdet. A pályá
zatok dijazva nem lesznek, hanem 
közülök a legmegfelelőbb kivitele

zésre kerül.
Bővebbet: Ref. Lelkészt Hivatal 

Harmacz u. p. Rimaszécs.

E la d ó  h á z .
Rimaszombatban egy központi fek
vésű ház három, esetleg négy vagy 
öt szobával, mellékhelyiségekkel és 
nagy kerttel szabadkézből jutányo
sán eladó. — Bővebb felvilágosí
tást ad Dr. Mihalik Dezső ügy
védi irodája.

Rimaszombat, 1936. Nyomatott R ábely  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


