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A béke születése.
A béke után régóta epedve só- 

várgó népek várakozása nem egy
hamar ér véget.

Ha olyan könnyű volna a békét 
megcsinálni, mint elgondolni, vagy 
kimondani : akkor már régen a 
derűs, nyájas napsütésben moso
lyognának a föld egyszerű gyer
mekei. De elgondolni is nehéz, 
mennyi különböző tényező függ 
össze a népek sorsának intézésével. 
Nem olyan egyszerű utón szoktak 
az emberi dolgok létrejönni. Egy
szerű, érthető, világos módon a 
természet működik, mikor haragos 
felhőivel végig zúg a tájon, mikor 
villámaival egyszerűen lecsap és 
morogva dörög végig, embert-álla- 
tot rémitve, évszázados fákat kicsa
varva tövükből. Vagy a mikor az
tán a derűre hajló égen kifesziti a 
tarka szivárvány pompás ivét s a 
mikor az aranyló napsugár örven
dezve táncol, ragyog a megbékült 
föld színén.

Hát ez igy mehet az Isten mű
veiben , a természet nagyszerű 
pompájában ; de nem igy szokott 
menni az emberi társadalmak és 
államok berendezésében.

Itt nagyon kanyargós, csavargós 
útja van annak, ami történni ké
szül, mert az emberi elme nem 
szereti az egyszerű, világos utakat, 
hanem jobban szeret tekervényes 
utakon csavarogni és nem mutatni 
azt, ami készül.

A diplomácia, a melyet némi 
joggal boszorkánykonyhának is ne
veznek, hosszasan süti-főzi rejtett 
edényekben azt, a miből a békének 
kell létrejönnie. Nem is tehet más
ként, mert annyi sokféle érdek 
szálai fonódnak-szövődnek ilyenkor 
össze, hogy nem olyan könnyű és 
egyszerű azok közt eligazodni. Az
tán mikor az egyik helyen szépen 
fő a dolog, a másik helyen meg- 
kozmásodik, elromlik és újat kell 
helyette kitalálni.

Ezért igen sok vajúdással jár a 
várva várt gyermeknek : a béké
nek születése.

Hát bizony mi, a kisebb népek 
jámbor tagjai, a magunk egyszerű 
elképzelésében, azt hisszük, hogy 
csak egy kis jóakarat kell hozzá, 
hogy létrejöjjön a béke, legalább 
Európában. De hát azt kell meg
gondolnunk, hogy vannak 40— 60 
--80—100 milliós népek is és azok
nak a szava dönti el a dolgokat, 
mi csak aztán jöhetünk tekintetbe, 
ha már azok elmondották a ma
gukét.

így van a világ rendje: elsők a 
nagyok, aztán jönnek a kicsinyek! 
A nagyoknak pedig sok gondjuk,

sok elinintézni valójuk van még 
egymással. Hónapok óta sok min
dent megfigyelhettünk a diplomá
ciai boszorkánykonyha működésé
ből, ahol a béke születését szeret
nék előkészíteni.

Genfben és azon kívül folynak a 
tárgyalások a háború elkerülésére, 
a háborús veszély likvidálására.

Ezalatt mindenki békét akar és 
hirdeti a békét. A középeurópai 
kis népek is várják a békét, hogy 
a maguk békéjéhez jussanak.

Sok-sok vajúdás után talán meg
születik a béke.

Jó volna, áldás volna mindnyá
junkra, ha ez a béke-születés 
egészséges lenne. így remélhetnénk, 
hogy végre itt Európában nyugod
tan megélhetnénk a sok baj és há
nyódás után.

Szükség volna erre elsősorban j 
Középeurópa népeinek, hogy ki-| 
kristályozódhassék ebből egész i 
Európa népeinek megértése és ősz-! 
szefogása, mert csak igy jöhet 
létre valami páneurópai fölvirág- j 
zás, amire nagy szükség lesz az 
ébredő Ázsia keleti gyújtópontjai 
és növekvő hatalmával szemben.

X.

Esküdtszéki tárgyalás.
A tavaszi esküdtszéki ciklusra kijelölt 

második tárgyalás folyó hó 17 én dél
előtt 11 órakor vette kezdetét, Vágássy 
Béla büntető tanácsi elnök elnöklete 
alatt.

Emlékezetes olvasóink előtt az az iz
galmas eset, amely Ajnácskő községben 
tavaly szeptemberben lejátszódott. Hanus 
János ottani gazda az egyik éjszaka 
arra ébredt, hogy feszegetik lakásának 
ajtaját. Fejszét ragadott és igy várta a 
hívatlan látogatókat. Közben az ismeret
lenek, akik hárman voltak, vállukkal 
benyomták az ajtót és amikor látták, 
hogy Hanus fejszével a kezében talpon 
van, a náluk levő revolverből lövést 
adtak a gazda felé. A golyók azonban 
nem találtak. Hanus nem veszítette el 
lélekjelenlétét és nekiesett támadóinak. 
Az egyiket, akiben Ríz József juhászt 
ismerte fel, két baltacsapással leteri- 
tette. — A rabló súlyosan sebesülve 
zuhant a földre. Két társa erre nekiesett 
Hanusnak, kicsavarták kezéből a fejszét, 
divánra teperték és a magukkal hozott 
akácfakarókkal agyba-főbe verték. Ta
lán végeztek is volna a szerencsétlen 
emberrel, ha egy csodálatos véletlen 
nem lép közbe. Éddig ismeretlen okból 
kigyulladt a Hanus házának udvarán lévő 
lóherekazal és hatalmas lánggal kezdett 
égni. A felcsapó lángnyelvek bevilágí
tották a fél falut. Az éjjeli őr a tűz lát
tára félreverte a harangot és a falube
liek lélegzetszakadva szaladtak a tűz 
színhelyére, hogy elfojtsák a lángokat. 
A rablók erre jobbnak látták elmene
külni. A helyszínen hátrahagytak egy 
revolvert és a fakarókat. A tüzet hama
rosan sikerült elfojtani és a lakásban 
ráakadtak az eszméletlenül heverő Ha- 
nusra, mig a súlyosan sebesült Riz Jó- 

! zsefet társaik magukkal vitték.

A csendőrség is a helyszínen termett 
és erélyes nyomozást indított, amelybe 
a rimaszombati csendőrség nyomozó 
osztálya is belekapcsolódott. Hanust 
csakhamar magához téritették és pontos 
személyleirást adott támadóiról.

Ennek alapján a csendőrség Cikora 
János ajnácskői lakos házában az ágy 
alatt elbújva megtalálta a sebesült Riz 
József juhászt. Természetesen nyomban 
letartóztatták úgy a juhászt, mint pedig 
Cikorát és a feleségét. Az 5 vallomásuk 
alapján azután Pelle István gömörpéíer- 
falai és Habodász Lajos détéri lakosok 
is kézrekerültek. Valamennyiüket meg
vasalva szállították a helybeli kerületi 
bíróság fogházába. A elfogottak közül 
Riz, Cikora és Habodász már régi is
merősei a hatóságoknak. Különféle be
törésekért többször büntették meg már 
őket.

Érdekes, hogy az a revolver, amely- 
lyel Hanust le akarták lőni, kincstári 
tulajdon. — A rablók a helybeli fogház 
egyik őrétől lopták el pár hónappal 
ezelőtt, mikor büntetésüket töltötték ki 
a fogházban.

Megállapítást nyert az is, hogy Ciko- 
ráék egy régebbi birtokpörből kifolyó
lag ellenséges viszonyban állottak Ha- 
nussal.

Időközben az öt letartóztatott közül 
kettőt, névszerint Cikora Józsefnét és 
Pelle Istvánt szabadlábra helyezett a 
bíróság, de az eljárás ellenük is meg
indult.

A vádat Szabó államügyész képvi
selte, mig a vádlottak közül Riz Józse
fet és Pelle Istvánt Dr. Schalet, Cikora 
Jánost és feleségét Cikora Reginát Dr. 
Bernáth, végül Habodász Lajost Dr. 
Gyurkovics helybeli ügyédek védték.

Pénteken délután az öt vádlottat és 
az eset szenvedő hősét, Hanus János 
ajnácskői gazdát hallgatta ki a bíróság. 
Szombaton megkezdték a beidézett ta
nuk kihallgatását, mely úgyszólván az 
egész napot igénybe veite. Összesen 15 
tanút hallgattak ki s a biróság a főtár
gyalás folytatását hétfő délelőtt fél 10 
órájára tűzte ki.

A kérdések megszövegezése után, hét 
főn délelőtt a biróság mintegy újabb 
15 tanúnak a vizsgálóbíró előtt tett 
Írásbeli vallomását olvasta fel, majd a 
katona fegyverszakértő mondotta el vé
leményét a helyszínen talált revolver
ről, mely szerint az nem kincstári fegy
ver s igy megdőlt az a vád, hogy ezen 
fegyvert a vádlottak az egyik ittenj 
fogházőrtől lopták volna el, amikor 
előbbi büntetésüket töltötték ki a fog
házban. A fegyverszakértő felvilágosítása 
után Dr. Makarov helybeli orvos ter
jesztette elő orvosi szakvéleményét. — 
Déli 12 órakor elnök a főtárgyalást fel
függesztette s annak folytatását délután 
tél öt órájára tűzte ki. Ezen idő alatt 
sokszorosították a felteendő kérdéseket, 
melyek 38 Írógépen gépelt oldalon 35 
kérdést tartalmaztak.

A késő éjjeli órákban tartották meg a 
vádhatóság képviselője és a védők be
szédeiket, az egyes viszonválaszok után 
éjjel 11 órakor ítélethozatalra vonultak 
vissza az esküdtek.

Hosszabb szünet után, kedden hajnali 
két órakor hirdette ki Vágássy Béla, az 
esküdtszék elnöke az Ítéletet, mely 
szerint az esküdtbiróság Cikora János 
elsőrendű vádlottat bűnösnek mondotta 
ki szándékos emberölés kísérletében, 
gyújtogatásban, tiltott fegyverviselésben 
és magánlaksértésben, mint felbujtót, 
mely utóbbit az Ítélet szerint aljas in

dokból követett el s ezért nevezettet 
öt és félévi fegyházbüntetésre s ezen
kívül 100 korona pénzbüntetésre Ítélte 
el, nem fizetés esetén újabb egy napi 
fegyházra. — A másodrendű vádlottat, 
Riz Józsefet szándékos emberölés kísér
letében és magánlaksértésben mondot
ták ki bűnösnek és három és félévi 
fegyházra Ítélték. Habodász Lajos har
madrendű vádlottat ugyanabban mon
dották ki bűnösnek, mint a másodrendű 
vádlottat, miután azonban már előbb 
kilenc esetben büntetve volt, az esküdt
biróság négy és félévi fegyházra Ítélte 
el. Mindhárom vádlott polgári jogait a 
bíróság öt évre felfüggesztette. A vizs
gálati fogságot múlt év szeptember 
19 tői beszámították büntetéseikbe. — 
Elitéltek és védőik, valamint a vádha
tóság képviselője is három-három -napi 
meggondolási időt kértek, Dr. Bernáth 
és Dr. Gyurkovics védők ezenkívül be
jelentették jogaikat az esetleges semmi
ségi panasz beadására.

A két szabadlábon védekező vádlottat, 
Cikora Jánosnét és Pelle Istvánt bizo
nyítékok hiányában az esküdtbiróság 
felmentette a vád és következményei 
alól.

Ezzel véget is ért a helybeli kerületi 
biróság tavaszi esküdtszéki ciklusa.

Válasz ír . Koslnar Dezső urnák
Itt fekszik előttem a Gömör 16-ik szá

ma, benne egy cikk, melynek cime „Ál
kultúra".

Elolvastam. Nehezen és fájdalmasan 
állapítottam meg, hogy a cikket egy 
kulturember irta. Egy kulturember, aki 
itt él közöttünk, ebben a vidéki kis vá
rosban, akit ugyan eddig szerepelni nem 
hallottunk. Egy kulturember, ki nem a 
jogos, a mindenki által megkívánható 
tárgyilagos kritika szemüvegén át Ítélt, 
hanem súlyosan, kíméletlenül, az udva
riasság maró és bántó iróniával vág bele 
egy helybeli fiatal társadalmi egyesület 
elevenjébe.

Olvasom a cikket. Célja rejtett előttem. 
Elégtételt akar valakitől vagy leckéztetni 
akar valakit, aki az „Iparoskör" szignója 
mögé bujt.

Nem érdekel. Az azonban, hogy ezen 
valakin keresztül merész tőrdöfésekkel 
próbál operálni, ez már igenis és csu
pán ez érdekel.

Ön nem gondolja, Kosiner doktor ur, 
hogy ezzel a „gyógyító" szándékával egy 
osztályt és pedig tekintélyes társadalmi 
osztályt sértett meg akkor, mikor az 
iparoskör kulturmegmozdulását — még 
az átlag emberhez sem illő módon — a 
legmerészebben leköpte. Mi szükség volt 
erre? Hiába igyekszik azt hangsúlyozni, 
hogy az „Iparoskör" nem az iparosság. 
Hát, kérdem, mi más? Egy egyént nem 
lehet és nem szabad az „Iparoskör" fo
galma alá venni, még akkor sem ha az 
az Ön által fémjelzett egyén tudomására 
merte adni a helybeli sajtó utján az 
érdekelt közönségnek, hogy a2t a bizo
nyos vitás estélyt nem az „Iparoskor" 
rendezte stb. stb. Ha ezt megtette, he
lyesen tette, mert az „Iparoskör" érdeke 
ezt halaszthatatlanul megkövetelte.

Jól lehet Ön tudta, de vannak akik 
nem tudták, vagy szándékosan nem 
akarták tudni. Szóval : ok nélkül nincs 
okozat.

Ez azonban nem én rám tartozik, de 
Önre sem. Bizonyos az, hogy az Ön ál
tal kvalifikálhatatlan kritika alá vett 
nyilatkozat az Ön személyével abszolúte
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nem foglalkozott. Egyébként vegye tu
domásul, hogy minden öntudatos iparos 
van annyira nem „labilis", hogy ennek 
a szónak a súlyát, jelentőségét átérezze. 
Kérdem, mit ártott az „Iparoskör" Ön
nek ? Vagy meg akar talán bennünket 
szervezni saját magunk ellen?

Elhisszük, hogy Ön jól ért mindenhez, 
de ehhez azonban nem.

Ön megteheti, hogy ragyogtathassa 
fényes műveltségét, tetszetős és hangza
tos szóvirágokkal, de ugyanakkor hagy
jon békét azoknak, akiktől a sors ezt 
megtagadta. Nekünk iparosoknak az élet 
nehezebbik része jutott és talán ha 
egyiknél-másiknál a látszat mást is mu
tat, a valóságban nem igy van. Ezt azon
ban, — ha nehezen is bár — de türjük, 
de az Ön nyakleveseit nem vagyunk 
hajlandók tűrni, igen tisztelt doktor ur.

Más szavakkal kellett volna közeledni 
ahhoz a „becsületes munkásembercso
porthoz" melynek történelmi misszióját 
jósolja. Hisszük Ön nélkül is. Merjük 
remélni azt a kort, amikor „jobban" 
megfogják becsülni a mellőzött, oldalba 
rúgott társadalmat, pardon csoportot, 
kiknek máma az is vétek, ha otthonuk
ban saját szájuk ize szerint egy kultur- 
délutánt mernek rendezni.

Mondja, kedves doktor u r ! Nem vétett 
ön az általános jóizlés ellen akkor, ami
kor az „Iparoskör" „kultur-árjegyzéké- 
vel" foglalkozott? Mivel menthető ez az 
eljárás, azzal hogy Ön művel-t ember?! 
Kérdem, mi ebben hát a komoly érték ? 
Az a bűnünk talán, hogy kultúrának 
mertük nevezni azt, amit nagytudásu 
lelkészeink és más neves előadók szí
vesek voltak előadni? Vagy talán az a 
bününk, hogy egyáltalában élni merünk?

Tudtommal Ön is fel lett kérve egy 
ilyen kulturális, vagy pardon, előadói 
tisztségre, amit el is fogadott. Dacára, 
hogy elfogadta, a meghívók kiadása el
lenére két Ízben lemondta szerepét és 
elismerheti, hogy mennyire kellemetlen 
volt ez, amikor a közönséget két ízben 
meghívtuk az Ön előadóestélyére. Most 
már tudom, miért mondta le... Talán 
azt nem akarta, hogy az „Iparosköri 
kultúrbakon" fájdalmasan figyeljék, mint 
ahogyan volt olyan humánus Ön is az
zal a nehány tehetséges szereplővel 
szemben. És itt is látok valamit, ami 
ellenünk irányuló szokatlan eljárását 
megszülettette. Kaptunk más előadót is.

Azokra a vádakra pedig, amiket a 
szánkba igyekszik tenni, mint egy altató 
pirulát, hogy mink más, előttünk tiszte

letben tartott testületek, körök kultúr- 
programjait anathémával sújtjuk, ezt 
még komolyan Ön sem hiszi el, csak 
mondja.

Tudtommal az „Iparoskor", — aminek; 
elnökségi tagja vagyok — nem tartja 
feladatának más egyesületek, akár kul
turális, akár egyéb mozgalmait kritika 
tárgyává termi. Nem is tarthatná fel
adatának, mert ehhez, illetve ezekhez a 
dolgokhoz semmi köze nincsen. Hogy 
mégis ilyen vád ért bennünket, nem 
értjük. Talán szüksége volt a cikkíró 
urnák ezekre a vádakra, hogy egy ilyen 
fiatal egyesületet, mint az „Iparoskör", | 
népszerülenné tegyen. Vagy talán hize- i 
legni akar? Vájjon miért? Nem tudjuk!

Az Ön célja, Doktor ur „nem is fe- 
nyiteni, de gyógyítani." Szép, de kö
szönjük. Az Ön receptjeiből nem ké
rünk. Nekünk való receptet máshol fog
juk megkeresni. Maradjunk csak mink 
továbbra is „a lápon kuruttyoló békák" 
és ne kívánkozzunk kiáltozni „a Zeus 
tiszta levegőjébe szárnyaló sas madár
nak."

Ennyit, kedves Doktor ur ! Magunk 
részéről a vita befejeztetett és az Ipa
roskör haladni fog azon az utón, ame
lyiken elindult, amihez semmi mást nem 
kívánunk, csak a jó Isten segítségét.

Rimaszombat, 1936. április 21.
Tisztelettel :

Kovács Lajos,
hentes iparos, iparosköri 

pénztárnok.
A Kovács Lajos iparostestvérünk fenti 

válaszával minden tekintetben azonosít
juk magunkat. — Kmf.

Az Iparoskor elnöksége.

Kóstolgatás.
Az ujrafásitott piactérnek a városháza 

felé első oldalán elhelyezkedő napi piac 
mozgalmas, színes képe terül el szemeim 
előtt.

A fasor két oldalán tejet, tejtermékeket, 
baromfiakat stb. áruló falusi asszonyok. 
A fasorban a vásárló városi nép hullám
zik. Háziasszonyok, cselédek kutató szem
mel tekingetnek jobbra, balra. Itt egy har
cias háztartási alkalmazott alkuszik ki
tartóan, amott egy jól táplálkozó, tere
bélyes nagysága kóstolgatja a tejfelt, te
jet, túrót, vajat, előírásosan.

Előírásosan, mondom, mert az ujabbi

hatósági rendelkezés szerint a tejtermékek 
ujjal való kóstolgatása, a köcsögből tör
ténő megízlelése tilos: az árut csak a ve
vő által magával hozott kanállal szabad 
kóstolgatni.

Figyelek. Ni, amott egy néni odaáll a 
falusi kofa elé:

— Jó -e a tejfele ?
— Tessen megkóstolni, nagyságám.
A vevő asszonyság előkeres szaiyorja 

fenekéről egy kávéskanalat. Belementi a 
tejfelbe. Szájához viszi. Lenyalja a tejfelt 
a kanálról.

— Gyenge biz ’ e, — mondja és tovább 
megy. Máris egy másik asszonynál kós
tolja az előzőleg lenyalt kávéskanállal a 
tejfelt, kaparja és ízleli a vajat, túrót. És 
igy tesz ötször, tízszer, ő is, meg húsz, 
harminc más vevőtársa: a megnyalt, pisz
kos kóstoló kanálkák végig mosakodnak 
a tejben, tejfelben, túróban, vajban.

Mosoly huncútkozik az arcomon: no, 
ezt ugyan jól megcsinálták. Hol itt a 
tisztaság, higiénia ? talán abban, hogy a 
sok kóstolgatással a miazmák, bacillusok 
most már nem újjal, hanem kávéskanál 
kákkal terjesztetnek, hurcoliatnak tovább ?

De talán mégsem ezt akarták?!
Ha nem, úgy ajánlom: tétessék szigo

rú parancsba, hogy a kóstolgatásnál a 
tejből, tejfelből az eladó cseppentsen kö- 
csögjéből az ízlelő kanálkájára, de semmi
esetre se lehessen a kanalat a tejbe, tej
felbe stb. belemeriteni.

Nem igaz?
Tiszta dolog!

Ügyvédi hír. Csak most értesülünk 
róla, hogy Dr. Wachs Manó (Rimaszom
bat,) a kassai felsőbíróság előtt az ügy
védi vizsgát sikeresen letette.

Áthelyezés. A napokban Lőcsére át
helyezett Dr. Vlasák János bírósági ta
nácsos helyére az igazságügyminiszter 
a helybeli kerületi bírósághoz Peternyák 
Sándor bírósági tanácsost helyezte át 
Komáromból, aki hivatalát már el is 
foglalta.

Gyürky Pál temetése a részvét impo
záns megnyilvánulása mellett a múlt 
vasárnap ment végbe, az evangélikus 
templomból. A temetési szertartást Pal- 
kovics Pál osgyáni lelkész, alesperes 
végezte, akinek az elhunyt érdemeit mél
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szaküzletében.

tató, megható gyászbeszéde után a kis- 
honti esperesség részéről Hanesz Hugó 
rimakokovai lelkész, főesperes, az eper
jesi kollégium, az egyetemes egyház és 
lelkészi nyugdíjintézet nevében, dr. Nec- 
kár püspöki titkár, a temetőben a szü
lőváros részéről Chovan Sándor csetne- 
ki ev. lelkész, a rimaszombati volt egy. 
prot. főgimnázium tanárikara nevében 
Komáromy Géza tanár, a rimaszombat- 
tamásfali ev. egyház részéről Fényes 
Sándor másodfelügyelő vettek búcsút a 
felejthetetlen emlékezetű nagy halottól, 
majd az egyházi énekkar id. Halász Jó
zsef karnagy dirigálásával gyászdalokat 
énekelt a azok hangjai mellett helyez
ték örök pihenőre az életében áldásosán 
annyit tevékenykedő Gyürky Pál porré
szeit.

Halálozások. Özv. Bábás Jözsefne 
szül. Tótyi Terézia, városunk egyik köz- 
tiszteletben állott polgárasszonya, kere
sett szülésznője 76 éves korában f. hó 
10 én, hosszas betegeskedés után elha
lálozott. Holttestét nagy részvét mellett 
f. hó 12 én temették. Halálát unokái : 
Kovács Lajos helybeli jóhirü mészáros 
és hentes iparos, az Amerikában élő Dr. 
Bábás Pál, Bábás Jenő és Lili s kiter
jedt rokonsága gyászolják.

Fodor János nyug. fogházőr 67-ik élet
évében f. hó 16-án elhalálozott. A mun- 
káséletü, szorgalmas és törekvő ember 
temetése f. hó 18-án őszinte részvétmeg
nyilvánulás mellett ment végbe. Elmú
lása özvegyét szül. Juhász Erzsébetet és 
rokonait döntötte gyászba.

Özv. Teleszniczky Edéné szül. Mathei- 
desz Mária, városunk egyik legidősebb, 
régi polgárasszonya, szerettei boldogulá
sáért munkálkodó életének 85-ik évében 
f. hó 23-án örök pihenőre tért. Temeté
se nagy részvét mellett f. hó 24-én ment 
végbe. Az elhunytat gyermekei : Vitéz 
Bende Ede, Borsod-Gömör vármegyei 
tisztviselő, Miskolc, Teleszniczky Fe
renc helybeli tekintélyes iparos polgár
társunk, Accipiter Sándorné szül. Telesz
niczky Julianna, Amerika, unokái, déd
unokái s nagyszámú rokonsága gyászol
ják.

Kedvezményes utazás Budapestre.
Április hó 28-tól—Május hó 28-ig. Vi
zűm nélküli utazás. Vasúti vásárigazol
vány 28 kor. Autólátogatási igazolvány 
20 korona. Igazolványok beszerezhetők 
és mindennemű felvilágosítást megad: 

Dickmann Dezső Rimaszombat 
Gömöri-utca 2. sz. (Ternják Pál mellett.)

Deák Ferencz-anekdoták.
Közli: Szilveszter.

Amikor Deák Ferenc egy alkalommal 
hazafelé baktatott az Angol királynőben 
lévő szállására, egy, az utca porában 
játszadozó fiúcska kishija a konflis ke
rekei alá került. Deák az utoisó pilla
natban rántotta el a nebulót a szokat
lan sebességgel vágtató virstlitölíelék 
elől s maga vezette haza atyjához, egy 
józsefvárosi hentesmesterhez. Kétszeres 
volt a derék husiparos öröme, megtud
ván, mily életveszedelemből menekült 
ki gyermeke s hogy annak megmentője 
nem kisebb ember, mint Deák Ferenc, 
a haza bölcse.

— Uram, — rebegte meghatottan — 
nem tudom máskép meghálálni jóságát, 
mint hogy egy bizalmas tanácsot adok 
önnek : nyáron soha se egyék tormás 
virslit.

*
Talán nem is nézi jó szemmel a haza 

bölcse onnan a másvilágról, hogy jóizü 
anekdotáiba s mondásaiba minduntalan 
beleszól a nógrádi kolléga, a következő 
generáció nagy humoristája, Mikszáth. 
De ha már Írásunk egységét igy meg
bontottuk a szklabonyai palóc egy-két 
zamatos mondásával, a bölcsességben 
Deák Ferenccel vetekedő, filozófus-hen- 
tesmester esetét ismertetve, nem hall
gathatunk arról a miskolci csizmadia 
mesterről sem, aki nem is annyira mint 
filozófus, hanem inkább mint költő és 
filológus állított magának soha el nem 
múló, dicső emléket.

Ez a derék csizmadia — ugyancsak 
valamikor a kiegyezés idején — a kö
vetkező felírást pingálgatta a cégérjére:

NAGY I S T VÁN
csizmadia és kéjgáz.

A szomszédok és vevők meghökken- 
ve kérdezték tőle :

— Majszter uram, mi az Isten cso
dája legyen az a kéjgáz?

— Már azt magam sem tudom — fe
lelte Nagy uram, miközben rajongó te
kintetet vetett a nem mindennapos fir
mára — de olyan gyönyörű szép szó, 
hogy meg nem állhattam, miszerint a 
cégéremre ne pingáltassam cifraságnak.

*
Nincs olyan szó, nincs olyan mondás, 

amire Deák Ferenc ne tudott volna 
azonnal szentenciát találni. Az előbb a 
filozófia szó került bele szövegünkbe. 
Halljuk, hogyan definiálta Deák ezt a 
fogalmat :

— A filozófia olyan mint a só. A só 
ugyanis maga nem enni való, de min
den eledelben benne kell lennie.

*

Híres Deák Ferencnek a mák anek
dotája is. Az örökké s mindennel elé
gedetlen ember jellemzésére szolgál. 
Akinek az sem jó, ha esik az eső, az 
sem, ha melegen süt a nap......  A va
sárnapi kiránduló, szögekkel kivert 
Bergsteigerében a zöldelő hegyek felé 
tartva, aggódva kémleli a mennyboltot 
s elterelné róla azt a néhány ártatlan 
bárányfelhőt is, mely a kéklö eget üt
ött eltakarja. Ugyanakkor a falusi gazda 
hasonlókép kémlelve tekint a magas
ságokba, de ő meg egybeterelné a fel
hőket, áldásos esőt áhítozván azokból. 
— Uram Teremtőm, adj egy kis esőt — 
sóhajt fel János gazda, akinek uborka 
és töktermése ott sorvad a száradó in
dán s a krumpliszára is fonnyadni 
kezd.

— Uram Isten — könyörög ugyanaz
nap reggelén Mihály gazda -  csak még 
mára adj jó időt, hogy szárazon bekap
hassam a szénámat.

A papok sorsát nem irigylem, mikor 
imádkoznak esőért s mikor jó időért, 
hogy híveik kívánsága és szájaize sze
rint cselekedjenek. így bizony megtör
ténhet, hogy miközben a feledi katholi-

kus templomban szép időért könyörög
nek a hívek, onnan pár lépésnyire az 
esőért mondják el felállva a kálomis
ták. Az Úristen pedig, aki bölcsen intéz 
mindent, sokkal bölcsebben, mint te azt 
porszem-emberke véled és gondolod, 
megbocsátó mosollyal szemléli orrunk
nál tovább nem látó gyarlóságainkat, 
Mosolyog ő még nagyobb földi hatal
masságokat is, mikor például egy-egy 
uralkodó vagy nemzet háború idején a 
saját táborába próbálja kapacitálni a 
Mindenhatót. — Gott strafe England — 
fohászkodott fel Vilmos császár a világ
háború vérzivatarában, mialatt a párisi 
Notre Dame bán s a londoni Szent Pál 
katedrálisában az angol-francia fegyve
rek győzelméért s a boche-ok pusztu
lásáért imádkoztak......  De ne folytas
suk tovább a filozofálást, mert még a 
józsefvárosi hentesmester és miskolczi 
csizmadia sorsára találunk jutni Hall
juk inkább a hires mák-adomát:

Deák azt tudakolta egy alkalommal 
valamelyik ismerősétől, hogy milyen volt 
az idei termés?

— Nem jó, bátyámuram.
— Nem jó? Talán rosszul fizetett a 

búza ?
— Dehogy is, búzánk hál’ istennek 

szépecskén van.
— Hát a rozs?
— Az is bevált.
— Hát az árpa ?
— Az is bőven lett.
— No de a zab?
— A zab. Régen volt olyan kitűnő 

termésünk.
— Hát akkor, öcsém, mi panaszod 

van a termésre?
— Hogy mi panaszom van rá? Az, 

hogy mák kevés termett.
*

Mint azt a tisztelt olvasó is tapasz
talhatta, nem szeretem a felesleges szó- 
szaporitást és locsogást, de itt megint 
csak nem hagyhatom említés nélkül,

hogy nekem is van egy jóbarátom, aki 
felette hasonlít az anekdotabeli ember
hez. Az illető tél idején igy szokott 
prüszkölni :

— Láttak már ilyen januáriust ! A hő
mérő állandóan a fagypont alatt s nap- 
ról-napra havazik.

Nyáron pedig:
— Abnormis egy julius. Az embernek 

még a cipő is leolvad a lábáról s emel
lett folyton dörög és villámlik.

*
Ha valakit olyan ügyességre erőltettek, 

amihez nem értett, Deák azt szokta 
volt mondani:

— Soha se zaklassátok, mert úgy jár
hat, mint az Inkey János papja.

Deák azután igy mesélte el a pap 
esetét:

Inkey János palini földbirtokos szép 
ménest tartott s nemcsak maga szeretett 
lovagolni, hanem az volt a kedvtelése, 
hogy minden vendégét lóhátra ültette, 
akár tudott az illető lovagolni, akár nem. 
Ezt cselekedte meg egy alkalommal a 
község plébánosával is, aki igen jámbor 
életű férfiú hírében állott s nagy tekin
télynek örvendett a vidéken, már jelen
tékeny testsúlyánál fogva is. Hiába til
takozott a világias élvezet ellen a jó 
pap, Inkey vendégei segítségével fel
tuszkolta a ló hátára s a vén remondát 
elindította súlyos terhével a szomszédos 
falu irányában. Már jó darabon haladtak 
s a lovasitott lelkiatya boldogan tapasz
talta, hogy még mindig bent ül a nye
regben. De nem soká tartott az öröme. 
Mielőtt jámbor szürkéjén beporoszkált 
volna a faluba, a kertek alatt egy me
nyecske, hatalmas batyu füvei a hátán, 
épp át akart mászni a palánkon, amikor 
a plébános ellovagolt előtte.

— Dicsértessék a Jézus Krisztus — 
mondotta mély áhítattal az asszony.

— Mindörökké, húgom — fogadta a 
pap, büszkén kihúzva magát a nyereg
ben.
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Megindulnak a Rima-szabályozás
munkálatai. Az országos hivatal hiva
talos lapjában végre megjelent a Rima- 
ízabályozási közmunka első szakaszára 
kiirt pályázat hirdetménye, amely szerint 
a folyó évben a vasúti hídtól a tamás
fali hídig terjedő Rima-részlet szabályo
zási munkálatai lesznek a vállalkozók
nak kiadva. Az ajánlatok benyújtásának 
határideje május 9-re van megállapítva.

Iparosköri kulturest. Szép számú kö
zönség előtt tartotta meg az Iparoskor 
a f. hó 19-iki kulturestjét. Az első elő
adó Frenyo Lajos, gymn. tanár mindvé
gig érdekes előadás keretében ismertet
te néhány iparág születését és halálát. 
Az iparágak, csaknem a legősibb korból 
való ismertetését — fűszerezve az ő 
egyéni humoros, megjegyzésével — nagy 
tetszéssel hallgatták végig. Aztán Farkas 
Mártonná énekében gyönyörködött a kö
zönség. Tisztán csengő hangjával őszin
te, meleg sikert aratott. Újra és újra a 
lámpák elé szólította őt a közönség. 
Utána Zádory Ica adta elő legifj. Szász 
Károly „A hitetlen" cimü drámai költe
ményét, amelyet megilíetődve, mély 
csendben hallgatott végig a közönség. 
Negyedik előadó Dr. Reinitz Vilmos fog
orvos volt, aki is szakmája keretében 
vázolta a beteg fogak káros kihatását 
az egész szervezetre s általában ismer
tette a fogak és a száj egészségtanát.

Az Uj földesúr az itteni ref, ifjúság 
műkedvelő gárdájának előadásában fo
lyó hó 19-én délután 6 órai kezdettel 
harmadszor került színre a Polgárikör 
nagyszerűen felszereli színpadán. Az 
előadást most is szépszámú közönség 
nézte végig és gyönyörködött a lelkes 
műkedvelő-szinészek kitűnő játékában.

Az előző s már részletesen ismerte
tett előadásokhoz hasonló sikerrel le
folyt estet a műkedvelők fehérasztal 
melletti összejö\etele, kedélyes hangu
latban eltöltött vacsora követte, ame
lyen szó esett a darab újbóli megismét
léséről is, főleg a vidék számára.

Vallásos előadás. Az osgyáni evang. 
leánykor április 5 én három színdarabot 
adott elő : Jefte fogadalma, Krisztus szo
bor és Tudom megsegít az Ur cimüeket. 
A siker oly nagy volt, hogy az előadást 
ápr. 12-én meg kelleti ismételni. A da
rabok kiállítása a technikai felkészült
ség és szereplők alakitó képessége sem
mi kívánni valót nem hagyott hátra. — 
Az összes szereplők annyira átérezték a 
darabokat, hogy amikor igaz könnyeik 
végig peregtek arcaikon, a közönség

A menyecske meghatódotíságában még 
keresztet is akart vetni, de ennél a 
mozdulatnál elvesztette egyensúlyát s 
keresztül esett a palánkon. A batyu fü 
a ló lábai elé gurult, mitől az úgy meg
bokrosodott, hogy nagyot horkantva két
lábra állt s levetette lovasát. A papnak 
az ijedtségen kívül nem történt komo
lyabb baja, annál rosszabbul járt a me
nyecske. A lába fennakadt a palánkon, 
a feje lefelé, minek következtében a vi- 
ganója sem maradhatott meg szokott, 
illő helyzetében. A jámborság és fele- 
baráti szeretet vívott kemény csatát a 
póruljárt lovas belsejében, de egyik sem 
szenvedett csorbát, mert a súlyos prob
lémát úgy oldotta meg hogy félrefordi- 
tott fejjel, vaktában tapogatódzva szaba
dította ki az asszonyt kényes helyzeté
ből, majd batyuját a hátára segitve, Is
tennek ajánlotta. Maga pedig busán in
dult vendéglátó gazdájának háza felé, 
most már természetesen az apostolok 
lovain. Mert a hátas paripa azóta már 
régen ott nyeritett az inkey János istál
lójában. A vendégsereg nagy kacagással 
fogadta a sántikáló, sáros reverendáju 
papot, az megadással mondotta:

— No, Nagyságos uram, egyszer akar
tam nagyobb ur lenni, mint Krisztus 
urunk, aki csak szamárháton lovagolt, 
mig én paripán, de ez egyszer is elég
gé megbünhödtem... Nem visz engem
többé ló a hátán, kivéve....... a Szent
Mihály lovát.

A kalandos kirándulás részleteiről, 
valamint a menyecskével való esetéről 
azonban bölcsen hallgatott. Már csak 
azért is, mert az egészet az alvilágiak 
ármányos cselvetésének tulajdonította. 
Mi ellenben, akik Deák Ferenc és Tóth 
Béla jóvoltából a lovasportya teljes, hi
teles, történetét ismerjük, bizonyos er
kölcsi elégtétellel állapíthatjuk meg, hogy 
a sátánfajzat mesterkedése csúfosan meg
feneklett a palini pap jámborságán.

Gö mf t r

zokogása megtöltötte a nézőteret. A főbb 
szerepeket a következők alakították : 
Dorók Andor (Jefte), Dorók István, 
Nandrázsi Jolán (Mirjam). — A legna
gyobb elismerés azonban mégis Paiko- 
vics Pálné alesperesnét illeti, aki a da
rabokat betanította, az előadást megren
dezte, a hangulatot megteremtő prológot 
megírta, a jelmezeket kreálta s éjt na
pot eggyé tett, amig minden szép és 
kifogástalan lett. — Osgyánnak minél 
több ilyen nagy sikerű előadást kívá
nunk !

A rimaszombati Gazdakör és Bir
tokosság közgyűlése. A helybeli Gaz
dakör és Birtokosság Vozáry Sámuel el
nöklete alatt folyó hó 19 én, délelőtt 
11 órakor a városháza tanácstermében 
rendes évi közgyűlést tartott, amelyen a 
részletes elnöki megnyitó évi jelentés 
után Babik Antal gazdaköri gazda 
jelentését is tudomásul vették. — A 
közbirtokosság múlt évi zárszámadá
sát és vagyonkimutatását a közgyűlés 
jóváhagyta s tudomásul vették, hogy a 
tiszta vagyon 141.000 Kc-t tesz ki. Ez
után jóváhagyták az ez évi költségvetést 
is.. — Az 1936-ra szóló mezöbéri kive
tés ügyében a közgyűlés az elnökséget 
uj kivetés elkészítésére utasította, 
amely szerint a mezőbéri adó ne a föld
adó, hanem a föld területe után legyen 
kivetve. — Ezután a folyó évre szóló; 
legeltetési dijakat állapították meg, mely | 
szerint mindenegyes marha után évente! 
és darabonként 110 Ke ; növendék mar
ha után pedig 80 Ke legeltetési dij lett 
megállapítva. — Kimondotta ezután a 
közgyűlés, hogy gulyalegelőt tovább nem 
tart fenn, miután bikák ez évben nem 
fognak a csordával a legelőre kijárni s 
ennélfogva a gulyabeii marhák a mar
hacsordával hajthatók ki a legelőre. — 
Fodor János választmányi tag elhalálo
zása alkalmából a közgyűlés emlékét 
jegyzőkönyvileg megörökíteni rendelte 
el s utasította elnökséget, hogy az öz 
vegynek a közgyűlés nevében is rész
vétét átiratilag fejezze ki. — Más tárgy 
nem lévén, elnök megköszönve a tagok 
megjelenését és érdeklődését, a köz 
gyűlést berekesztette.

ÜZLETI FŐKÖNYVEK: mindenféle kivitel
ben kaphatók a „L1TERATURA" könyv és 

papirkereskedésben Jánosi ucca 6.
A körzeti polgáriiskoláról. Amint a 

város vezetőségétől értesültünk, a város 
vezetőségének kívánságára f. évi ápr. hó 
15-én küldöttség jelent meg a városunk
ban és pedig Kiselo Bohumil főbiztos 
az iskolaügyi minisztérium részéről, va
lamint Dr. ing. architekt Pinkás Alajos 
mérnök az országos hivatal részéről azon 
célból, hogy a körzeti polgári iskolák 
fölépítéséhez szükséges telkeket részint 
iskolaügyi, részint építészeti szempont
ból megvizsgálja. — Amint értesülünk, a 

; Kispást-téren lévő közbirtokossági csűr 
helyét kiválóan alkalmasnak taiálta kü- 

! lönösebben azért is, mert széles fronton 
; volna felépíthető a 16 osztály (8 magya- 

és 8 szlovák) és a szükséges rajzterem, 
szertárak és szükséges helyiségekkel 

j építendő, két emeletesre tervezett monu
mentális iskolai épület. — De szóba 
került még a gabona piacnak Jánosi felé 
eső fele is. Esetleg a Ferenczy utcán lévő 
Lengyel-féle telek is. — A kiküldött 
szakértők véleménye szerint sok előnyt 
jelentene az iskola szempontjából a Kis- 
páston lévő központi fekvésű elhelyezés, 
valamint azon körülmény, hogy maga a 
Kispást-tér, mint kisebb forgalmú város
rész, iskola célra kiválóan alkalmas s 
azon esetben, ha az épület fölépítése itt 
valósulna meg, úgy központi fűtéssel le
hetne ellátni úgy a felépítendő uj épü
letet, mint a régi jelenlegi polgári iskola 
épület helyiséget. —- Minden azon fog 
múlni, hogy Rimaszombat város vezető
sége reális és nem túlhajtott árban meg
tudja-e szerezni e célra szükséges tel

keket az illető tulajdonosoktól. — Biz
tató jel az, hogy a Rimaszombati Köz
birtokosság hajlandó megegyezésre jön
ni a várossal oly módon, hogy legelte
tési bérletet kapna hosszabb időre a 
közbirtokosság Rimaszombat városától. 
— Fontos dolog volna, ha sikerülne az 
illető telek-tulajdonosoknak a vételár 
megegyezés a város vezetőségével, mert 
különben a városnak jogában állna eset
leges kisajátítási eljárással megoldani a 
iskola céljára szükséges terület biztosí
tását. — Maga az elgondolás oly szép 
és oly nagyszabásuan átgondolt, hogy 
ezzel Rimaszombat városa egy oly szép 
középülettel gyarapodna, amelyik az el
gondolás szerint kb. 3 és fél millió Kés. 
beruházást jelentene, amelyek fontossá
gát a mai munkanélküli világban hang
súlyozni fölösleges. Dacára az ily ma
gasan előirányzott összegnek, Rimaszom
bat városa az építési költségekhez mint
egy ’/s'dával kellene, hogy hozzájáruljon, 
viszont Va dát a járás és 1/3-dát az or
szág biztositaná. — Minden kedvező jel 
meg van arra nézve, hogy Rimaszombat 
városa a felettes hatóságok jóakaratu 
támogatása mellett előnyösen megoldha
tó kölcsönnel az ügyet megoldani ké
pes lesz.

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

Véget ért a rimaszombati épitő- 
munkások sztrájkja. Folyó hó 7-én a 
helybeli épitőmunkások és segédmun
kások sztrájkba léptek a kollektív szer
ződés keresztülvitele érdekében. — A 
sztrájkolókhz csatlakoztak a vörös szak- 
szervezet, a nemzeti szocialista és a Mi- 
csura párti építő- és segédmunkások. 
Mivel a járási ipartársulatban lefolyta
tott békéltető tárgyalások nem vezettek 
eredményre, folyó hó 17-én délután 
Hanesz Emil járásfőnök közreműködé
sével indultak meg az újabb tárgyalá
sok, amelyek eredményre vezettek. Az 
egyezkedő tárgyalások befejeztével mind
két fél aláirta a kollektív szerződést, 
mely szerint a szakmunkások 7 0 V o -o s , 
a segédmunkások pedig 80%-os több
letet kapnak a mulíévihez képest. — 
Ezzel az épitőmunkások sztrájkja váro
sunkban véget ért s az építkezéseknél 
mindenütt megindult a munka.

A városkerí állandóan nyilvántartá
sunkban szerepel, szeretettel foglalkoz
ván városunk ezen megbecsülhetetlen 
séta és üdülő helyével. A sétautak ki- 
homokozása egyik sürgős tennivaló, re
méljük, hogy a városi hatóság ezt mi
előbb munkába véteti. A vendéglő bér
lője a vendéglő helyiséget saját költsé- 

i gén rendbehozatta, kifestette és a nyári 
kioszkot akként nagyobbittatta meg és 
alakíttatta át, hogy ott a nyári mulatsá
gok minden akadály nélkül megtartha
tók. A vendéglő megnyitását május 3-ra 
tervezik.

Behozatali tilalom. Az itteni posta- 
hivatal közli : „A magyarországi posta- 
igazgatóság jelentése szerint a részvé
nyek, garancia-levelek, állami kölcsön- 
papirok, pénztár-bonok, állami váltók 
és állami kincstári bonok akár belső 
vagy külső kibocsájtásból származók, 
behozatala ezen ország területére a 
Magyar Nemzeti Bank külön engedé
lyezése nélkül tilos. — Ezen tilalom 
vonatkozik a nevezett értékpapírok szel
vényeire is, kivéve a behozatalnál ese
dékes osztalék és kamat szelvényeket."

Szlovák tanfolyam magyarok és 
németek számára. Turócz-Szent-Már- 
tont nyaranta számos magyar és német 
kereste fel, hogy a szlovák nyelvet el
sajátítsa, azonban csak azokra a csalá
dokra voltak utalva, amelyeknél elszál
lásolást nyertek s igy szakszerű és gon
dos nyelvoktatásban nem részesülhet-
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Kinő APOLLO m ozgó
Vasárnap d. u. 3 ó. népelőadás.
Szombaton és vasárnap, április 25-26-án 
kiváló németül beszélő film a szerelemről 

és féltékenységről. Titokzatos bűntény :
Az oceánjáró titka.

Lida Baárová, Albrecht Schőnhals. 

Szerdán, ápr. 29-én nagy társadalmi film:
A sszony a bilincsekben.

Joan Orawford, Clark Gabié, Oito Kruger.
Csütörtökön, április 30-án szenzációs el

ragadtató dráma :
Római express.

Conrad Veidt, E. Ralston, Hugh Williams.

tek. — A Matica szlovenszká helyi szer
vezete elhatározta, hogy folyó évi julius 
1-től augusztus 2-áig tartó tanfolyamot 
rendez tapasztalt szakértők vezetése 
alatt, mely az érdeklődőknek lehetővé 
teszi a szlovák nyelv gyors és legtöké
letesebb elsajáíitását. A tanfolyam hall
gatóinak a gyakorlati oktatáson kívül 
lehetővé lesz téve a társadalmi érint
kezés is, hogy nyelvi ismereteiket ki- 
mélyithessék és kibővithessék. — A 
Matica szlovenszká helyi szervezete (Mi- 
estny odbor Matice slovenskej Dr. J. K. 
Garaj v Turéianskom Sv. Martiné) kí
vánságra tájékoztatatót és jelentkező ivet 
küld s gondoskodik a jelentkezők elhe
lyezéséről s ellátásának biztosításáról. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

M l  választékáról olcsó árairól
közismert ruharaktáramat

a vásárló közönség figyelmébe ajánlom.
GYULAI ISTVÁN

Rimaszombat, Masaryk-tér, Szoyka-ház.
Sötét fiuöltönyök, első áldozás

hoz, nagy választékban.

Halálos autószerencsétlenség. Váro
sunk közelében az elmúlt héten halálos 
autószerencstétlenség történt. A közeli 
úgynevezett Akasztóhegyen Lu s z t i g  
Menyhért itteni földbirtokos személy
autója, melyet régi, kipróbált, Csikós ne
vű sofőrje vezetett, elgázolta a hirtelen 
eléje toppant Matis István 72 éves ra- 
kottyai munkást. A szerencsétlenséget a 
sofförnek már nem állott módjában el
kerülni s a szerencsétlen öreg emberen 
az autó kerekei keresztül gázoltak és 
súlyos belső sérüléseket szenvedett. — 
Lusztig földbirtokos azonnal autóján a 
helybeli kórházba vitette a súlyosan 
megsérült munkást, aki a kórházban ki 
is szenvedett. A csendőrség azonnal 
megindította a vizsgálatot, hogy a halá
los szerencsétlenségért kit terhel a fe
lelőség.— Állítólag akadtak tanuk, akik 
előtt a szerencsétlenül járt öreg ember 
kijelentette, hogy még ma végez magá
val.— A halálos autószerencsétlenség ál
dozatát pénteken temették el a helybeli 
kórházból.

Autóbuszjárat Losonc-Tátralomnic 
között. Nógrád és Gömör tátrai össze
köttetésének javítása végett uj autóbusz- 
járat létesítésére adott ki engedélyt az 
országos hivatal. Az uj autóbuszjárat 
végállomásai Losonc és Tátralomnicz 
lesznek, a következő községek létesíté
sével : Rimakokova, Klenóc, Nyusta, Ti- 
szolc, Murány, Vereskő, Dobsinai jég
barlang, Poprád. A forgalom egyelőre 
csak a nyári hónapokra szorítkozik s 
annak lebonyolítására egy 8 személyes 
autóbuszt állítanak be, amely naponként 
kétszer közlekedik. Sajnáljuk, hogy az 
autóbuszvonal megállapításánál Rima
szombatot mellőzték, ami mindenesetre 
jobban növelte volna a forgalmat, mint a 
két végállomás között az útvonal men
tén fekvő valamennyi község együttvéve.

A könyvnyomtatás feltalálásnak 500. 
évfordulójára. Ötszáz esztendeje, hogy 
Johannes Gutenberg, a mainzi Gens- 
fleisch patrícius csaiádból származó me
chanikus, nagybátyja műhelyében felállí
totta a világ első nyomtató műhelyét és 
elkészítette az első nyomtatott bibliát. 
Találmány még nem is csinált olyan 
karriert, mint a könyvnyomtatás. Wels 
joggal nevezi a mi korunkat papirkor- 
szaknak, a nyomtatott papir és köny
vekben lefektetett tudás korának. Mivé
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fejlődött Gutenberg primitív sajtója? 
Egy óra alatt rotációink ma már 100.000 
példányt ontanak ki magukból. Ha Gu
tenberg ezt látná ! — Hogy a nyomda- 
technika ma itt tart, azt nemcsak Gu- 
tenbergnek köszönhetjük. Kerek 100 esz
tendeje halt meg az a férfiú, akinek 
találmánya, a nyomtatás és az újságok 
életét forradalmasította. ’Kőnig Friedrich, 
németpnyomdász^a gyorssajtó^feltaláló- 
ja. Hol tartanánk ma a gyorssajtó nél
kül, hol lennének a millió példányszá
mú nagy lapok, melyek az esemény meg
történte után 2 órával már az egész or
szágba elviszik a hirt. 1774-ben született 
Eislebenben a gyorssajtó feltalálója 
és 37 éves volt, amikor az első gyors
sajtó munkába^kezdett és"ontani kezdte 
a maga 900 példányát. Először egy si
ma gép dolgozott, azután egy henger, 
majd végül egy kettős nyomtatógép. 
1817-ben a feltaláló megalapítja nyom
tatógép-gyárát. Mai szemmel nézve per
sze primitívnek látszik az első gyors
sajtó, nagyon egyszerű alkatrészeivel és 
kis hengerével. — A nyomtatás történe
tének második hőse volt ez a német 
nyomdász, Gutenberg szellemeinek örö
köse.

Halálosvégű szerencsétlenség tör
tént ápr. 16 án a horkai cellulózé gyár 
udvarán. Idb. Krajlik János 60 év körüli 
gyári munkás tolatás közben a mozdony 
és egy vasúti kocsi közé került, mely a 
szerencsétlen embert csaknem teljesen 
összelapitotta. Súlyos sérüléseivel azon
nal a rozsnyói kórházba szállították, 
ahol megérkezése után nehány perccel 
kiszenvedett. Krajlik János 30 év óta 
állt a gyár szolgálatában — s mint lel
kiismeretes, szorgalmas munkást ismer
ték.— Özvegyet s öt gyermeket hagyott 
hátra.

Filmszínház. Folyó hó 25. és 26-án 
színre kerül „Az océánjáró titka" cimü 
németül beszélő film, melynek főszerep
lői Lida Baarová és Albrecht Schön- 
hals. A „Ceder“ nevű hajó kapitányát 
Rohlfs I. tiszt és Sparkuh! mérnök gá
lád cselekményekkel gyanúsítják, mit 
tetéz az a körülmény is, hogy Rohlfs a 
kapitány asztalán találja Gerda nevű 
menyasszonyának arcképét. A kapitányt 
elteszik láb alól s a megindított vizsgá
lat meglepő eredményt mutat föl.

Folyó hó 29-én bemutatásra kerül az 
„Asszony a bilincsekben" cimü ameri
kai film. Főszereplők : Joan Crawford 
és Clark Gabié. Fieldnek nagynehezen 
sikerül elválnia feleségétől, hogy elve- 
hesse titkárnőjét Diadát, ki azonban j 
közben másnak ajándékozta szivét. Sú
lyos lelki harcokat kell vivnia, mert 
Diana kénytelen Fieldhez nőül menni s 
csak önfeláldozó tusák után oldódik 
meg a helyzet, melyben felülkerekedik 
a kitartó szerelem és a belátás.

Folyó hó 30-án a „Római express" 
cimü dráma kerül a fehér vászonra, 
melyben Conrad Veidt játsza a fősze
repet, aki egy gangszter vezért alakit. 
Tour nevű segítőjével egyik áruló tár
sukat hajszolják, akire a római expres- 
sen akadtak s megindulnak az izgalmas 
események, melyek lázasan követik egy
mást s melyekben gyilkosság bűnügyé
be keverednek ártatlan emberek.

A sérült pénzek beváltásáról szóló 
legújabb miniszteri rendelet szigorúbb 
gyakorlatot vezet be. Sérült a bankjegy, 
ha tintával, olajjal, zsírral van leöntve, 
vagy égés miatt hiányzik valami belőle. 
Ez esetben a beváltás díjtalan. Szándé
kos rongálásnál 10, 20, 50 koronás be
váltásánál 30 fillért. 500 Kc-és bank
jegytől 2 koronát vonnak le. Ragasztott 
pénzt az állam megsemmisít kártérítés 
nélkül, ilyet pénzként el nem fogad. 
Szándékos rongolás az, ha a bankje
gyekre felírást, számokat, bélyegzőlenyo
matokat alkalmaznak. Hajlított, fűrészelt, 
összevert fémpénzt kártérítés nélkül 
kobozza el az áliam.

öngyilkos szerelmes pár. Az ung
vári vadaskertben egy pádon fiatal férfit 
és egy leányt találtak eszméletlenül. 
Körülöttük vértócsa volt, mint megálla
pítást nyert, mindketten felvágták erei
ket. Az ungvári rendőrség csakhamar 
felderítette az öngyilkosok kilétét. A 
fiatalember Durnyi László rimaszombati 
fodrászsegéd volt, a leány pedig egy 
15 éves ungvári árva leány, aki apácá
nak készült. Durnyi házasságot Ígért a 
fiatal leánynak, aki halálosan szerelmes 
volt a fiatalemberbe. E miatt ott hagyta

a zárdát s arra várt, hogy a férfi fele
ségül veszi. Durnyi, aki időközben Ri
maszombatban talált alkalmazást, el
vesztette állását és husvétkor Ungvárra 
ment. Elhelyezkedni azonban nem tu
dott, nyomorogtak és végső kétségbe
esésükben öngyilkosságra szánták el 
magukat. Mindkettőt beszállították az 
ungvári kórházba, állapotuk a nagy 
vérveszteség miatt súlyos.

A szerelmes legény „szerelmi vegy
szere". Nem mindennapi bűnügyben 
indította meg a csendőrség a nyomo
zást. Szakái Imre hosszuréti legény 
hosszabb idő óta udvarolt Ulmann Ilo
nának, a falu legszebb leányának, aki 
azonban csak hűvösen fogadta az ud
varlást. A fiatalember erre gondolt egy 
merészet és hogy ideálját szerelemre 
hajlamosabbá tegye, 20 deka selyem
cukrot vásárolt és a cukorba valamilyen 
izgatószert csempészett. A leány evett 
a cukorból és rosszul lett. Orvost hív
tak hozzá, aki komoly mérgezési tüne
teket állapított meg és beszállittatta a 
leányt a rozsnyói kórházba. Vallomása 
alapján a csendőrség megindította az 
eljárást Szakái Imre ellen. A selyem
cukrot felküldték a prágai vegyvizsgáló 
intézetbe és a vegyelemzés eredményé
hez képest folytatják az eljárást a sze
relemre áhítozó fiatalember ügyében.

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

RÁC RME 2:1 (0:1). — Biró : La
katos.

RÁC : Buresch — Ács, Durda — Of- 
csárik, Katz, Szabó — Kóhn, Szmrekács, 
Kerekes, Kocsis, Kovács.

RME: Áron — Klincsák, Lőkös — 
Podkonicky, Szlovencsák, Riz — Humay, 
Huszka, Árvay, Háber, Tronka.

RÁC—RME derby... Zsúfolt nézőtér, 
izgalomtól hevülő szurkolótáborok, győ
zelemre törő csapatok magas színvonalú 
küzdelmei — merülnek fel a múltból 
lelki szemeink előtt a sivár jelen láttára, j 
Bizony csak alig 100—150 ember volt! 
kiváncsi a sorrakerült derbyre, s ezek í 
nem csalatkoztak várakozásukban : a 
megfogyatkozott erejű csapatok alacsony 
nivóju mérkőzést vívtak, melynek folya
mán alig villantak fel a csapatok régi 
képességei és erényei.

A mérkőzés favoritja — a húsvéti tor
nán való szereplése alapján — a RME 
volt, amely azonban nem tudta beválta
ni a szerepléséhez fűzött reményeket.; 
Csupán az I. félidőben mutatott a RME 
csapata jó játékot, amikor túlnyomórészt 
fölényben is volt, azonban a fölényt nem 
tudta gólokra is felváltani : az elért egy 
gól nem volt elégséges a végső győze
lemhez. A II. félidőben a RÁC is magá
ra talált, egyenrangú ellenfelévé vált a 
RME-nek, sőt támadásai jóval veszélye
sebbek is voltak, s igy adódott a győ
zelme.

A RÁC csapatából a fedezetsor vált 
ki, amelyben főleg Ofcsárik és Szabó 
lelkes játéka ragadta magával a többi
eket. A csatársor legjobbja Szmrekács 
volt, aki úgy látszik, visszanyeri régeb
bi tudását. A közvetlen védelemben Ács 
sérülten játszott, még Durda bizony 
sokszor megingott az erős támadások 
nyomása alatt. Buresch nehéz lövést 
alig kapott.

A RME-nek is a fedezetsora volt a 
legjobb, itt Ríz végig jól játszott, Szlo
vencsák főleg a második félidőben jött 
bele, de végül már nem bírta idegekkel 
a meddő küzdelmet. A csatársorban 
Árvaynak kitűnő technikája van, azon
ban az irányítás nehéz munkáját még 
nem tudja eszközölni. Az újonc Huszka 
ügyes játékosnak mutatkozott. A köz
vetlen védelemben a két hátvéd több
ször jött zavarba, rúgásaik és szerelé
sük sokszor nem sikerültek. Áron nem 
volt „százszázalékos."

A gólokat Szmrekács 2, illetve Árvay 
rúgták.

Lakatos jó biró volt.
Pelsőci SC—TMSC 2:1 (2:0). Meg

lepetésnek számit a TMSC veresége — 
saját pályáján. A mérkőzés túlnyomó ré
szében fölényes volt, azonban a PSC 
kitünően védekezett.

SK Kremnica—SK Slovan Rím. So- 
bota 4:2. — Körmöcbányán játszott a 
Slovan zsupabajnoki mérkőzést, melynek 
szomorú intermezzója volt: Sucha, a

csapat nagy képzettségű, szimpatikus 
hátvédje lábát törte.

LAFC— ASC 11:0. Lejátszva Losonc.
Tornaijai SC — FTC 11. 2:2 Lejátsz

va Tornaiján.
A RME vasárnap Tornaiján Játszik a 

TSC ellen. A RME-nek sokkal jobban 
kell játszani, hogy az újból formába 
lendült tornaijai csapattal szemben tisz
tességgel állja meg a helyét.

A Szlovan itthon játszik a zsupabaj- 
nokságban vezető RSK Uíekác ellen. A 
Slovant erősen hátrányba hozta kitűnő 
hátvédjének elvesztése, s igy kilátásai 
erősen csökkentek. Kezdete fél 3 órakor.

A LAFC—TMSC. — A tamásfalai pá
lyán érdekes mérkőzésre van kilátás. 
Ha a TMSC jobb sorsra hivatott csa
pata jó napot fog ki, erősen megszorítja 
a LAFC-ot. Kezdete 5 órakor.

A RÁC szabadnapos.

A szerkesztő üzenetei.
Pista bácsi. Nem üti meg lapunk 

mértékét. Közölhetetien.
G. G. Pöstyén. A feltételek a régiek. 

A kibővítés alatt a pályázatnak külföldre 
való kiterjesztése értendő. Félreértésen 
alapuló cikke helyt nem álló és igy nem 
is hozhatjuk.

Villám. Megkaptad értesítésünket ? 
Szeretettel üdvözlünk.

Felelős szerk esztő : Rábely Károly.

NYÍLT TÉR.*)

Felhívás.
A személyemet O. Andor barátom je

lenlétében illetlen szavakkal megsérteni 
bátorkodó Lali Sanyi cigányprímástól 
elégtételt kérek és felhívom, hogy hege
dűvel a kezében, egy általa hirlapilag 
közlendő napon jelenjen meg a Tátra 
szálló nagytermében.

Rimaszombat, 1936. április 22.
Illés Béla

az összes cigányprímások nagymestere.
*)E rovat alatt közlőitekért nem vállal fele

lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.
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Tisztelettel értesítem a n. é. kö
zönséget, hogy Rimaszombatban 
Nyár-utca 33. sz. alatti házban

női divatszalont
nyitottam, ahol készítek női ruhá
kat és kosztümöket, a legújabb di
vat szerint. — Kérem a n. é. hölgy
közönség szives pártfogását.

BÍZIK NOÉMI.

P 9 " Megnyílt!
„ M E R I N O “

férfi szövetek és szabó-kellékek  
üzlete

R1MAVSKÁ SOBOTA
Gömöri- utca 2. sz. (Temják Pál mellett.)

„PRIMWOOLTEX"
angol szövetek egyedüli elárusító he
lye, összes bel- és külföldi szövet

különlegességek raktára.
Je rsey , Flanelok, Tropika, Solitex, 

Royaltex.

Azonnal bérbeadó
3 szoba, konyha, fürdőszoba és 
m ellékhelyiségekből álló lakás. 
Ci m: e lap kiadóhivatalában.

Kiadó lakás.
Egy szoba, konyha — konyhában 
vízvezeték, — magános párnak 
igen alkalmas, kiadó, Masaryk- 
8. szám. — Felvilágosítást nyújt 
a tulajdonos Póczos István.

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 párlfogást kérve, 
maradtam kiváló tisztelettel :

DANIELISZ MÁRTON,
angol úri szabó.

Rim. Sobota, Stefaniková u. 8.

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

H T  eladók.
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.

A kert-k ed velő  közönség
sz iv e s  f ig y e lm éb e!

Van szerencsém a nagyérde
mű közönség szives tudomására 
hozni, hogy

kertészetünkben
a mai igényeknek megfelelő nö
vényekkel szolgálhatunk, úgy
mint virágágyi, ablak és erkély 
növények mindenféle virág-pa
lánták. Óriás virágú árvácskák, 
különleges színekben, 1 és 2 
éves alacsony és magas törzsű 
rózsa-fák a legújabb fajok is 
legolcsóbban beszerezhetők.

PÁNEK J. és FIA
kertészetében 

Rim. Sobota Maiom ut.

Eladó ház ás szőlő.
A rimaiamásfalai főutezán egy ház : 
magános udvarral, egyholdas kerttel
szabad kézből eladó, vétel esetén azon
nal elfoglalható. A ház egy utcai egy
szobás és egy kerti egyszobás lakásból 
áll. Mind a két lakáshoz konyha, élés
kamra és mellékhelyiségek is.

Ugyanitt egy fél hold szőlő a leg
közelebbi rimaszombati szőlőhegyei] el
adó.

Cim: e lap kiadóhivatalában.

E la d ó  h á z .
Országút mellett 3 szobás lakás víz
vezetékkel, villany világítással, mellék- 
helyiségekkel ; mely esetleg istállónak 
is felhasználható, nagy kerttel e l a d ó  

Losonczi-utca 31. szám alatt.

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.

E la d ó  h á z .
A Jánosi-utca 37. sz. négy
szobás, komfortos — üzlet
nek is alkalmas — ház sza
bad kézből eladó.

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


