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FŐSZERKESZTŐ :

M ÁRK US LÁSZLÓ

A Jánosik-legendáról.
I r t a : MÁRKUS LÁSZLÓ.
A történelem világosságánál
Régebben is, de főleg az utóbbi
évtizedekben s az államfordulat azonban merőben uj képet kapunk Já
utáni időkben pedig fölötte gyak nosikról. Iván Houdek mérnök évek óta
kutatta Jánosik történeté
ran hallottunk Jánosikról, a hegyek szorgalmasan
nek dokumentumait s most egy terje
gazdagot gyűlölő, szegényembert delmesebb tanulmányban számol be
segítő, romantikus életű betyárjáról. értől a film apropója kapcsán a SloElbeszélések, szinmű, sőt film is venské Pohlady folyóirat (1936. 5. sz.)
jelentek meg „Jánosik“ címen, a hasábjain. Ez a szlovák dolgozat a Ma
által oly sok ösztönzéssel fűtött
melyek egytől-egyig a romantika hen
nacionális hiedelemnek alapos és tár
ecsetjével bár, de mindenkor úgy1gyilagos reviziója, mely a szlovenszkói
festették meg ennek a szegény-1 magyarságot is közelről érdekli az egész
legénynek alakját, mint aki azért Jánosik-regény nemzeti ellentéteket tá
lett betyárrá, mert apját magyar masztható volta miatt.
Jánosikot, a hiteles adatok szerint,
földesura halálra botoztatta. Ez a
1713. március 17-én végezték ki Liptómagyarellenes beállítás cseppet sem szentmiklóson, kalapját a rózsahegyi
volt alkalmas arra, hogy a szlo múzeumban őrzik. Houdek rámutat a
vákság és magyarság között az filmben szereplő Jánosik és társai va
annyira kívánatos jóviszonyt meg lószínűtlen vasárnapi öltözetére, mely
teremtse, sőt bizonyos tendenciát; ben, a jobbágyfiu sose járt. Ruhája
és dísztelen volt. „Mahen drá
iáttunk abban, hogy a színdarab egyszerű
májának és a filmnek is édes-kevés
és film megtekintésére a diákokat, köze van a történelmi jánosikhoz" —
a katonaságot s a szlovák elemi írja a szerző s megállapítja, hogy mű
iskolai tanulókat pedig még távo-1 vészi szempontból sokkal hatásosabb
labbi vidékről is valósággal felvo-j és értékesebb filmet lehetett volna csi
nálni a történelmi hitelességű betyárnultatták.1
figurából és a valószínű miliőből. Szin
Fájt ezt látnunk, mert ha a te ielepiezésszámba megy Houdek bizo
Jánosik legenda nem nélkülözte nyítványa arról, hogy
volna is az igazságot, a két egymás:
Nem Révay, hanem Löwenburg
mellett élő nép jóviszonyának ápo
gróf volt Jánosiknak és szüleinek földes
lása érdtkében s a magyarságra; ura. Mert Terchova községet 1676 bán
való figyelemből nem lett volna a Wesselényi-összeesküvés után a ki
szabad ezt a feudalizmus korában rály elkoboztatta a nádori családtól s a
máshol is gyakran megtörtént ese királyi kamara később, 1698 bán Lötet ily szemmeiláthaíóan nem min wenburg-Loworovski János Jakab szi
léziai grófnak adta el. A Révay grófi
den célzat nélkül annyiszor szem j család, sohse volt Jánosik falujának föl
elé tengetni, föl-fölidézni s még ez desura, hanem a német főur volt az.
zel a mindenre fogékony gyermeklel- Révay Sándor alakja teljesen költött
figura, mert a turóci Révay Pálnak nem
keket is megbolygatni.
D e a J á n o s ik - le g e n d a ép p en
m a g y a r e lle n e s s é g é b e n té vh ied elm en
a la p u l. Ezt igazolja Szalatnai Re-

zsőnek a Pozsonyban megjelenő
Magyar Újság ez évi junius hó
26-iki számában leközölt cikke,
mely az ügy érdemében a többek
között ezeket mondja :
Jánosik történetét, a középeurópai
feudalizmus korának eme egyik minden
nemzeti vonást nélkülöző intermezzóját,
kereken s tagadhatatlan politikai tenden
ciákkal Jiri Mahen brünni Író dolgozta
fel egy drámában még 1908 bán. — A
tendencia — bizony magyarellenes. Ma
hen színműve szerint csinálták meg ta
valy a Lloyd-társaság Jánosik-filmjét is,
mely valóban elég sikerültnek mond
ható, de épugy mint Mahen drámája s
az egész betyár-legenda, nem felel meg
mindenben a történeti valóságnak. Jáno
sik alakja regényben, költeményben,
népdalban él a szlovák nép között s
1929-ben Terchovában, szülőfalujában
bizottság alakult, mely nem kisebb fel
adatot tűzött maga elé, minthogy a ne
vezetes hegyibelyárnak szobrot áilitson
Terchovában.
A szobor költségeire azóta már folyik
is országszerte a pénzgyüjtés.
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mutasson a rendkívül felburjánzott be
tyárkodás megtorlására. De más is dil
hitette a megyei urakat, akik nyilván
jórészt épp oly szlovákok voltak, mint
maga a vádlott, akit egyébként is szlo
vákul hallgattak ki s szlovákul vették fel
vallomását is. Jánosik ugyanis 1712 ben
Vázsec közelében kirabolta Schardon
Rudolf császári tiszt feleségét, aki ko
csin utazott arrafelé. Liptómegyének,
miután a rablás területén történt, tete
mes kártérítést kellett fizetnie a csá
szári tisztnek. A főok azonban az volt,
hogy Jánosik betyártársa : Túrják Huncaga, ugyancsak 1712-ben agyonlőtte a
domanizsai katolikus papot: Juraj Vrtikot. Ez a gyilkosság, melyért egyébként
Jánosik nem volt felelős, pecsételte meg
a sorsát. Egészen fiatalon — 25 éves
korában halt meg.
Ez Juro Jánosik hiteles története, a
többi csak — mese, melyet a nép szőtt
össze, mint a sárga és piros virágokat
a fehér szűrre s melyből az Írástudók
a mai politikai történelmi látással drá
mát és filmet csinálnak.

vő feletti féltő aggódásodat és akik
tudjuk, hogy épp úgy sziveden vi
seled a magyar földműves, mint a
munkás, iparos vagy tisztviselő
sorsát és magyarok között csak
egy értékmérőt ismersz, még pe
dig azt, hogy ki hogyan teljesiti
nemzetével szemben kötelességét,
a meggyőződés szent hitével hir
detjük, hogy a magyarság válasz
tása alkalmasabb személyre nem
eshetett volna.
Isten segítsen megkezdett uta
don ! Kovácsold eggyé a magyar
ságot, hogy teljesen átérezze sors
közösségét, hogy megértse, hogy
csak testvéri szeretettel, egyetértés
sel és megsokszorozott munkával
építhetjük ki közös célunkat, a jobb
magyar jövőt!
Vezessen utadon az a szellem,
az a magyar hit, mely eddig is
vezetőd volt s meg lehetsz győződ
ve, hogy szívvel és lélekkel nem
csak mi állunk mögötted, akik rég
óta ismerünk, hanem melletted áll
az Egyesült Párt egész tábora és
izzó lelked felsorakoztatja melléd
azokat a magyarokat is, akik ma
még sorainkon kívül állanak.
Indulj újabb, megsokszorozódott
munkára, a magyar életért! A mi
szeretetünk és bizalmunk kisér,
Magyar Testvér!

A jánosik-legenda körüli tévhiedelem tehát megdőlt! Jánosik be
tyáréletére a magyarságnak semmi
hatóereje vagy befolyása nem volt,
ahoz köze is legfeljebb csak anynyiban, hogy az általa kifosztott
gazdagok s közöttük magyar urak
javaiból is részesítette segélyben a
szegényebb embereket.
Fölötte örvendünk a téves hit
éppen csehszlovák részről történt
megdöntésének s az igazság feltá
rásának, mert ezzel a Jánosik-le
genda mai formájában hitelét ve
A volt Magyar Nemzeti Párt
szítvén, a szlovák és magyar nép
rimaszombati járási vezetői.
közötti jóviszony ápolását továbbra
nem akadályozhatja, valótlanságá
nál fogva az ellentétek szitásának
eszközéül többé már nem szolgál D r á g á n é l ü n k .
hat, még azoknak sem, akik eddig
Genfben most ülésezik a nem
is volt fia. A filmben is szereplő ellen ebből éldegéltek.
zetközi munkakonferencia, amelyen
szenves, bajszos, lovaglóostoros alak
a világ összes államából több száz
nem létezett soha. Löwenburgnak pedig
delegátus jön össze. A nemzetközi
akkor, Jánosik életében, két apró gyer
munkahivatal e konferencia számá
meke volt csupán.
ra
terjedelmes jelentést készített,
az
Egyesült
Keresztény
szocialista
és
Teológus diák se volt soha Jánosik,
amelyben
összehasonlítja, hogy az
— bizonyítja Houdek, — hanem akár Magyar Nemzeti Párt orsz. elnökének.
csak a ma élő Nikola Suhajokat, hara
egyes államokban milyen drága az
E ln ö k U r ! M a g y a r T e s tv é r !
miatársak szédítették le a betyári útra.
élet.
Jánosik védőjének, Palugyay Boldizsár
A junius 21-én tartott kongreszMegállapították, hogy a normá
nak hátramaradt védőiratából tudjuk,
szus
után
sok
járásból
összejöt
lis,
úgynevezett polgári lakások leg
hogy Jánosikot Uhorcsik Tamás hara
tünk,
a
volt
Magyar
Nemzeti
Párt
olcsóbbak
Lettországban, ahol kétmiavezér beszélte rá, hogy álljon közé
jük. S itt igen fontos a másik motívum járási vezetői és elhatároztuk, hogy szoba konyhás lakás bére átlag
is, hogy tudniillik Jánosik hajlamai sze az Egyesült Párt országos elnöké 10‘5 svájci frankot tesz ki. Máso
rint lett betyár s nem mint a film és a vé történt megválasztásod alkal dik helyen áll Észtország, ahol
Mahen féle szinmű is mutatja, azért,
meri atyját, aki felesége betegsége miatt mával ezúton is őszinte szerencse- ugyanilyen lakás 14 sv. frankba
kerül. Harmadik helyen Magyaror
nem ment robotba, Révay huszárzsinóros kivánatainkat fejezzük ki.
hajdúi halálra botoziák volna. A varini r. k.
szág
s negyediken Csehszlovákia
Kimondhatatlan büszkeséggel tölt
anyakönyvben Houdek bejegyzést talált, el bennünket az a tudat, hogy a áll. A jelentés azonban megjegyzi,
mely szerint Jánosik Juraj szülei 1717 köztársaság magyarsága benned hogy e két utóbbi államban nagy
ben, tehát négy évvel fiuk kivégzése
után, egy terchovai újszülöttet tartottak találta meg azt a férfiút, akire az különbségek vannak a védett és a
Egyesült Párt vezetését s ezzel a nemvédett lakások bérei között.
keresztvíz alá.
magyarság
sorsát megnyugvással Aránylag legdrágább a lakás Svéd
Jánosik ügyét hosszasan és körülmé
nyesen tárgyalták le. Houdek közli szó rábízhatta.
országban, ahol kétszobás lakás
szerinti átírásban a kihallgatások és a
Mi, akik évek óta ismerjük lán ára mintegy 60 frank. Az úgyne
tárgyalás néhány érdekes részét. Jáno
sik önérzetesen bevallotta rablásait s a goló magyar lelkedet, gondolkodá vezett munkáslakások legolcsóbbak
vármegye vezetősége hosszas pertrak- sodat, felelősségérzetedet, fáradha Ausztriában, utána következik Spa
tálás után Ítélte halálra, hogy példát tatlan munkásságodat, a közös jö nyolország, Franciaország, Dánia,

Jaross Andor urnák,

Göm$r
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1936. julius hó 5.

Norvégia, Hollandia és Jugoszlávia
s ennél drágábbak a munkáslaká
sok csak Olasz- és Angolországban.
Ennél talán még érdekesebb a
nemzetközi munkahivatalnak erre a
kérdésre kidolgozott válasza: „Drá
gábban élünk, mint a háború előtt?"
Talán senkit sem lep meg, hogy
statisztikával is igazolták, hogy az
egész földön úgyszólván egyetlen
állam sincs, ahol az árak a hábo
rú előtti színvonalra csökkentek
volna. Így például a fütő és vilá
gító anyagok árai csak két állam
ban, Észtországban és Litvániában
olcsóbbak, mint a háború előtt. Az
összes többi államban a fűtés, vi
lágítás sokkal drágább ma, mint a
háború előtt volt. Az 1913. évi
árakkal összehasonlítva a fűtő-világitó anyagok ára Finnországban
55, Portugáliában 81 %-kal emelke
dett. Legnagyobb az emelkedés és
lekissebb a csökkenés az árakban
nálunk.
Optimisztikusabban üt ki az öszszehasonlitás a konjuktura utolsó
évének áraival. 1929 óta Görögor
szág és Ausztria kivételével a fütő
és világitó anyagok árai lényege
sen estek. Legnagyobb az áresés
Finnországban, 38%, Litvániában,
Bolgárországban és Észtország
ban 38%-nál több, Belgium, Len
gyei és Törökországban 20%-ka!
több, Olaszországban, Norvégiában,
Hollandiában, Portugáliában, Ju
goszláviában és Svájcban pedig
10%-nál több. Legkisebb az olcsób
bodás Csehszlovákiában : 6% s Dá
niában : 5%.
Olcsóbban öltözködünk, a ruha
nemű ára 1929 óta az összes eu
rópai államban jelentősen esett.

Jugoszláviában és Litvániában 50%kal, Bolgárországban 40% -kai.
Csehszlovákiában, Svájcban, Olasz,
Németországban és Hollandiában
30%-kal, Lengyel és Magyarorszá
gon 20%-kal.
Nagyon érdekes az a táblázat,
amelyben a nemzetközi munkahi
vatal a közszükségleti cikkek ár
emelkedését a háború előtti idők
től kezdve számítja át. Olcsóbban,
mint a háború előtt, csak Kanadá
ban és négy európai államban él
nek éspedig Litvániában 26, Észt
országban 13 s Magyarországon
és Romániában 10%-kal. Az öszszes többi államban a megélhetés
drágább, mint háború előtt.
Az említett táblázat jegyzete ki
mondottan hangsúlyozza: A háborít
előtti évekkel szemben legnagyobb
általános drágulás Csehszlovákiá
ban állapítható meg, ahol az élet
szükségleti cikkek ára 78alo-kal
emelkedett. Finnorszában 74, Fran
ciaországban 73, Luxemburgban
63%-kal emelkedtek az árak.
Egyben tehát rekordunk van: a
drágaságban.

lyok közül egy sem volt a) b)-re osz
tott, mig a szlovák tagozaton a tanulók
nagyobb száma miatt az alsó négy
osztályt a) b)-re osztották párhuzamosan.
A tanulók száma a magyar osztá
lyokban az év végén összesen: 259,
valamennyi magyar anyanyelvű, akik
közül kitünően alkalmasnak 32, alkal
masnak 171, nem alkalmasnak 36 talál
tatott, javitó vizsgára utasittatott húsz
tanuló.
A szlovák tagozaton a tanév végén
379 volt a tanulók száma. Ezek közül
356 csehszlovák, 22 magyar és 1 orosz
anyanyelvű. Kitünően alkalmasnak 47,
alkalmasnak 261, nem alkalmasnak 3!
találtatott, javitó vizsgára 39, pótlóvizs
gára 1 tanuló utasittatott.
Vallás szerint : a magyar osztályok
ban rom. kath. 79, ág. ev. 43, ref. 101,
izraelita 36. — Á szlovák tagozaton :
róm. kath. 153, gör. kath. 1, pravoszláv
1, ág. ev. 182, ref. 2, csehszlovák 8,
izraelita 28, felekezetnélkiili 4.
A tanulók közül nemszerint: a ma
gyar osztályokban 192 fiú, 67 leány, —
a szlovák tagozaton 268 fiú, 111 leány.
Helyben lakott, a szülőknél, a magyar
tanulók közül 103, a szlovák tagozatbeiiek közül 99, — helyben, a felügye
lőknél a magyar tanulók közül 62, a
szlovák tagozatosok közül 57, — gyalog
vagy vonaton járt be, a magyar tanulók
közül 94, a szlovák tagozatbeliek kö
zül 223.
Az értesítő közli az intézet króniká
A r im a s z o m b a ti á ll. m a g y a r ját, amelyben a tanulók egészségi álla
pota, az ünnepélyek és előadások, lá
r e á l g im n á z iu m
togatások, a művészeti és társadalmi s
testnevelés, kirándulások ismertetnek és
a szülői szövetségek működéséről és
az 1 9 3 5 —3 6 . ta n é v r ő l.
érettségi vizsgák eredményéről számol
A szlovák párhuzamos osztályokkal nak be.
bíró rimaszombati állami magyar reálKözli az értesítő a taneszközök ki
gimnázium magyar és szlovák nyelven mutatását, a bevétel, felosztás és gyűj
szerkesztett XIII ik értesítője a most zá temények ismertetésével, az ösztöndíja
kat és segélyeket, a tanulók részletes
rult tanév végével megjelent.
A tisztán adatok felsorolására szorít statisztikáját, amelynek egyes adatait
kozó értesítőből megtudjuk, hogy a ma fentebb ismertettük, a tanulók névsorát
gyar osztályokban összesen 20, a szlo osztályok szerint, az 1936—37. évre vo
vák tagozaton gedig 26 volt az oktatók natkozó hirdetményt s a jövő tanévben
száma a tanév végén. A magyar osztá , használandó tankönyvek jegyzékét.

A javitó és pótvizsgák 1936. szept.
1- én tartatnak meg, a jövő tanév szept.
2- án nyílik meg s a rendes tani'ás
szeptember 3-án kezdődik.
Az értesítő végén felhivatnak a szü
lők, hogy gyakrabban érdeklődjenek a
tanulók előmenetele és magaviseleté
iránt az igazgatónál és a tanári karnál,
akik készségesen adnak részletes felvi
lágosítást. — 15 nappal az 1. vagy II.
félév befejezése előtt ilyen felvilágosí
tások nem adhatók.

Sírodnál já r v a . . .

brokát huzatu recamieren, — a hölgy
harackvirágszinii pongyolája lazán viszszahull márványfehér karjairól, amint
magasra emelve tartja az újságot és
mohón olvassa a novellát. A fiatal no
vellista első nyomtatásban megjelent
elbeszélését.
A pongyolás grófnő, — esetleg her
cegnő, — olvas és közben mosolyog.
Végtelenül tetszik neki a novella. Há
romszor is megnézi az iró nevét: Fáy
Péter.
— Nagyon tehetséges ! — suttogja
nemesen iveit eperajka. Szenzációsan
tehetséges ! Az uj Jókai ! — Nem ! —
az ifjú és ábrándozó novellista meg
rázta a fejét. — Nem ! Annál moder
nebb. — Az uj Gárdonyi ! — Nem ! —
Annál urasabb. — Az uj Rákosi! —
Nem ! — Annál szellemesebb. — Az uj
Dekobra ! — Ez az. Ez stimmel. — Ez
divatos, mcdern és nemzetközi tehetség.
Szóval : — Az uj Dekobra ! — sut
togja a hercegnő és felvillanyozva ugrik
a telefonhoz. Feltárcsázza tizenkét, —
mondjuk, húsz főúri barátnőjét és lel
kűkre köti : Olvassátok el az Esti Lap
mai tárcáját. Ragyogóan jó ! Fáy Péter
irta. Az uj Dekobra !...
Újabb vizió tárul Péter szemei elé.
Ünnepelt primadonna olvassa az Esti
Lapot hátulról visszafelé. A kritikáknál
kezdi. — Átfutja a híreket is: ki lett
gazdagabb, ki lett szegényebb ; a poli
tikát unottan átlapozza. Megakad a sze
me a tárcán.
— Ah ! Fáy Péter! — Uj név ! —
Lássuk csak ! — Ünnepeit primadonna
belemerül a novellába. — Már a bekez
désnél felkiált: Charmout 1 Bűbájos!
Eredeti fiú ez az iró 1
Ünnepelt primadonna csöpp rúzst
mázol szét harmatos orcáin, — belibben
tőbbhengeres Rolls Roycába és 90-es
sebességgel rohan az Esti Lap szer
kesztőségébe :
— Pá, főszerkesztők ! Adják meg ne
kem gyorsan a Fáy Péter címét, vagy
küldjék fel hozzám a fiút holnap
négy és öt között, vele fogom Íratni
legközelebbi szerepemet ! — Pá !...
Péter annyira beleélte magát az áb
rándozásba, hogy már ki is húzta az
Íróasztal balfiókját. Hat darab dráma,

zése, mikor nagy megkönnyebbüléssel
befejezte...
Elolvasta egy férj, aki előző éjjel
mutyiban lumpolt és emiatt haragban
volt vele a neje őnagysága. Mivel ha
ragban volt, nem szólt hozzá. (Megkukult ! — a férj véleménye szerint.)
Hogy a gyerekek előtt ne legyen fel
tűnő a dolog, a férj magával vitte az
ebédhez az újságot is és hogy némasá
gát leplezze, belemerült a tárcába. De
csak imitálta a belemerülést, tulajdon
képen nem olvasott el belőle egy szót
se. Azt dudorászta magában, hogy ...
„az én rózsám vasutas, vasutas, vas
utas"... és azon gondolkozott, hogyan
is volt csak tovább ez a sláger?
Nro. 3. Elolvasta egy vidéki titán,
akinek a novelláit még sohasem fogadta
el az Esti Lap, — azzal a hivatkozás
sal, hogy csak „beérkezett" Írók Írásait
van módjában közölni — nívója érde
kében.
— Hah ! — hördült fel a vidéki titán.
— Fáy Péter? — Uj név?! — És le
közölték a novelláját! — Hah!
Nyomban leült és névtelen levelet irt
az Esti Lapnak : „Ez a lapnivó, uraim?
Névtelen senkik zagyvaságait kénysze
ríteni rá a gyanútlan és jóhiszemű ol
vasóközönségre? Hol vagyunk, kérem,
a sivatagban ? Még egy ilyen novella
és beszüntetem az előfizetést!
Egy felháborodott N. N.“
Nro 4. Elolvasta végül egy Kati ne
vezetű szakácsnő, akinek félkiló marha
húst csomagoltak az Esti Lap kérdéses
hasábjába.
A szakácsnő mielőtt feltette volna a
marhahúst, keresztül könyökölt az asz
talon és nekiesett a novellának. Saj
nos, a vége le volt hasadva !
Ebben a percben különben is kiszólt
a Kati asszonya : Feltette már, Kati fiam,
a leveshust?
— Igenis! — felelte Kati szemér
metlenül és hamar belenyomta a hát
szint a fazékba. A novellával alágyujtott
a húslevesnek, de még azért többször
eszébe jutott a délelőtt folyamán : Ugyan
mi lehetett a befejezése ennek a nya
valyás izének ?

Mennyi rejtelmet takargat a sors,
Mennyi fájdalmai okoz az élet,
Csak akkor tudjuk, mikor lelkűnkben
Egy titkos tövis halálra vérzett...
Ki hitte volna, hogy egykor Te is
Okozója lász ily tenger búnak,
Hogy tavaszkor lesz elhervadásod,
Mikor a rózsák rügybe borulnak...
Nem vád ez, jaj nem : emlékezésed,
Ami annyiszor vérzőn felfakad...
S magyarázatért sóhajt az égre
S az ég nem felel s néma ajakad...
Kit vádolhatnánk gyámoltalanul :
Nevedet félve ejti ki a szánk,
Nehogy a Végzet ellen sikoltva
Átokká válljon könyörgő imánk.
Mégis bolyongva vándor utunkban,
Gyakran kérdezzük egymást hasztalan :
Ki okozta e bánatot nekünk,
Ki az, akinek ily hatalma van...?
Ki vett el tőlünk oly könyörtelen,
Ki szakított le teljes virágban :
Sírodnál járva egyre kutatom
S minden panaszom örök—hiába.
Csak Anyád hite áll tisztán ma is.
Ha ráborul az örök fájdalom,
Megbocsájtóan sóhajtja,Neved :
— „Te békét nyertél, Őrzőangyalom...“
Telek A. Sándor.

Ábránd és valóság.
Az ifjú iró mámorosán gyönyörködött
első leközölt novellájában. Ült az Író
asztalánál és nézte a tárcái. A tárca
némán és unottan nézett vissza rá.
A fiatal szerző már nem is olvasta a
novellát, mert kijött volna a könyökén.
Csak nézte. Nézte és lúliátott a soro
kon, túl az egyszerűen berendezett al
bérleti szoba falain, — túl a háztetőkön
és betonvázakon, — az ifjú iró úgy
érezte magát, mint egy távolbalátó ké
szülék.
Színes viziók jelentek meg előtte.
Látott egy gyönyörű arisztokrata höl
gyet, amint kecsesen végigdől az arany-
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vígjáték, operett és vegyesfaju egyfelvonásos dohosodott benne. Választhat
belőlük a művésznő ! — porolta át min
den eshetőségre számítva a kollekciót
és be is fújta egy kis orgonakölnivel...
Látott továbbá egy belvárosi fod
rászüzletet, ahová betéved a Stúdió
egyik rettegett lektora. Mig fehérkabá
tos mesterek rendezik fürtjeit, ő kézbe
veszi az Esti Lapot.
Természetesen a novellát kezdi ol
vasni. Homlokán a tetszés redője jele
nik meg s keze gépiesen nyúl a jegy
zőkönyv és ceruza után.
Beírja : Fáy Péter.
— Fel fogjuk kérni, hogy tartson hu
moros csevegést a rádióban! — mor
molja a lektor. — Éppen ez a fajta te
hetség, akire tiz év óta hiába vár a
Stúdió.
Igen ! és elolvassa a novellát az
Irodalmi Szemle főszerkesztője is, aki
már tizenötször küldte vissza Péter
kéziratait, — de most fejéhez kap és
kopasz üstökét tépi : — Hol volt a sze
mem? Úristen! Hol volt az én híres
irodalmi szimatom, mikor ezt a fiút el
utasitottam !?
A főszerkesztő kirohan a szerkesztői
szobába és sajátkezőleg helyez el az
ablaknál egy Íróasztalt és egy párnázott
karosszéket. Hegyezett ceruzát és töltő
tollat készít elő és utasítja a titkárnőt:
— Azonnal ajánlja fel ezt a helyet Fáy
Péternek és szerződtesse le bármi áron !
Ho-hó ! De már ekkor valamennyi
nevesebb újság valamennyi szerkesztője
Péter tollforgató jobbkezeérí eseng és
Péter „zum Trutz“ visszautasítja az
Irodalmi Szemlét: — Eddig én nem
kellettem neked, most te vagy az én
szememben nulla 1
Ezek voltak Péter ábrándjai. Ezzel
szemben a valóság ez volt:
— A novellát elolvasta egy nyugdíjas
kalauz, akinek egyéb dolga nem volt.
Kötelességének tartotta, hogy ha már
előfizet az újságra, ki is olvassa az
utolsó betűig. A novellát ugyanazzal az
apatikus közönnyel olvasta, mint az
apróhirdetéseket, vagy a tudományos
rovatot.
— No, nézd csak, mit ki nem talál
nak má ! — volt az egyetlen megjegy

Az alkalm azkodásról.
— A zsebkendők alkalmazkodnak. —
No, csakhogy már ennyire is vagyunk!
Igen, igen, tiszta dolog, nagy eredmény
már ez is ma, amikor az emberek egy
mással szemben sem mondhatók valami
szerfölött nagyon alkalmazkodóknak.
Valamikor, régen, a gyermekét idegen
környezetbe útnak bocsüjtó, gondos szü
lőknek első tanácsa volt az alkalmazko
dás szivrekötése. Hogy ugyanis, ha alkal
mazkodni tudunk, úgy kevesebb bajunk
akad az amúgy sem gondtalan életben.
Tőlünk telhetőleg meg is fogadtuk a ta
nácsot és igyekeztünk is alkalmazkodni.
Kinek sikerült, kinek nem, de a jászán dék meg volt.
Ma már kevés az alkalmazkodók szá
ma s ezért is élünk ilyen harmonikusnak
alig nevezhető életet.
Az öregördögét neki! Nem baj! Most
már bizonyára ezen is segítve lesz. Már
úgy, ahogyan lehet. Kezdetnek minden
eseire jó : ha már az emberek nem al
kalmazkodnak, megteszik ezt a zsebkendők.
Mondhatják, hogy divathóbort, de min
denesetre kezdeményező lépés az az öt
let, amit a párisi zsebkendőgyárosok a
divatcégekkel karöltve tettek meg. A zseb
kendők ezentúl a ruhákhoz alkalmazkod
nak. Egyelőre a divathölgyek törlik bá
jos piszéjüket ilyen alkalmazkodó, finom
vászon és batiszt zseb-, azaz hogy orrkendöcskékbe, melyek — félreértések el
kerülése végett, sértés nélkül legyen mond-
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va — a nem éppen pikánsan pisze női
orroknak is készségesen szolgálnak törlőkendölil, ha már másképpen nem lehet.
Szóval, egyelőre csak a hölgyeknél al
kalmazkodnak ezek a diszkrét kendőcskék. Ezer jó 25 fillérest tennék azonban
egy ilyen közkedveltségnek örvendő lyu
kas pénzdarab ellenében, hogy mihamar
a férfiaknál is a ruhák színe szerint fe 
hér, kék, barna, szürke, fekete, pepita,
kakizöld, narancs vagy citromsárga vagy
éppen piros lesz az orrtörlökendö.
Legyen ez azonban bár divatőrület, —
ne tessék megvetően légy inteni— az tény,
hogy az alkalmazkodásban a zsebkendők
példaképül elöijárnak. Közelebb az éksze
rek is követik őket. Azután a cvikkerek,
pápaszemtokok, körmök, szempillák, sza
káitok és bajuszok, ajkak, fogak és fülek,
cipőpántok és zsinórok, zsebkések és tesipihék, cipöhúzók, orr- és pillaszörök, eb
nyakörvök és vezetékek, sőt még a fésűk,
haj s bajuszkefék és, — uram bocsa’ —
a fogvályök is.
Csak mi, emberek nyakaskodunk: nem
alkalmazkodunk. Azért se ! Ezért is nincs
egymással semmi bajunk semmiben, —
még az alkalmazkodásban sem.

„Hárman valának együtt"... a rozsnyói ág. ev. főgimnáziumban ötven esz
tendővel ezelőtt érettségizettek közül, a
Rozsnyón Péler-Pál napján tartott fél
százados találkozón. A még életben le
vő hét „ifju“ közíil hárman : Kármán
István nyug. ev. lelkész, Szontagh An
dor nyug. erdőtanácsos és Vajda István
nyug. pénzügyi tisztviselő jelenhetek
meg csupán, hogy felevenitsék a szép
séges múltat, a Fekete Sas ban elköltött
ebéd alatt a jelenbe visszavarázsolják
sok-sok kedves ifjúkori emlékeiket, paj
kos csinyjeiket, örökké felejthetetlen
diákköri élményeiket. Tanáraik már
mind-mind az örök nagy tanáriszobá
ban konferenciáznak az élet múlandó
ságáról, már csak a Rákos, Bányaoldal,
Kálvária, az itt-ott még csobogó Kaszt,
az öreg Alma-mater bólingattak kedves
ismerősökként feléjük. Majd megszorí
totta egymás kezét a három öreg diák
pajtás, hosszan, melegen és elbúcsúztak
a legközelebbi találkozóig, amikor —
adja Isten — friss jóegészségben a még
élő hét „ifjú" közül háromnál többen
gyülekeznek föl majd egymás viszont
látására.
Negyvenéves érettségi találkozóju
kon a rimaszombati volt egy. prot. fő
gimnáziumban 1896 bán érettségizettek
közül még életben levő 15 öregdiákból
összesen hatan jelentek meg. A talál
kozót, — tekintettel arra, hogy az öreg
diákok nagyobbrészt Magyarországon
laknak, — Budapesten, a Margitsztgeten tartották meg junius 29-én.
Húszéves találkozó. A rimaszombati
főgimnáziumban 1916. évben érettségi
zettek folyó hu 11-én, szombaton tart
ják 20 éves találkozójukat Rimaszom
batban. — A találkozói ünnepély d. u.
3 órakor lesz a főgimnáziumban, este
8 órakor társasvacsora a városkerti
vendéglőben.
Iskolatársak találkozója. A dobsinai
kereskedelmi iskola 1926 bán végzett
volt tanulói tizéves találkozójukat folyó
hő 5-én tartják meg Dobsinán.
A „hatvanéves ifjak" összejövetele,
— amint erről lapzárta után értesülünk,
— folyó hó 11-én este 7 órai kezdettel
rendezendő közvacsora és vig ifjúi mu
latozás keretében a helybeli Polgárikör
krrtheiyiségében tartatik meg. — Egy
teriték 8 Ki. — Aláírási iv Mispál Ist
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vánnál. — Hatvan éven aluli serdültek
is szívesen láttatnak.
Nyugalombavonulás. Komáromy Gé
za, a rimaszombati állami reálgimnázium
tanára, négyévtizednyi, mindvégig ügy
buzgó, lelkiismeretes, kiválóan sikeres
pedagógiai munkásság után a jól kiér
demelt nyugalomba vonult. A f. évi ju
nius 30 ával nyugdíjazott Komáromy
Géza, mint a volt régi egy. prot. főgim
názium tanára városunk társadalmi és
kulturális életében is élénk tevékeny
séget, értékes működést fejtett ki, iro
dalmi téren is elismert sikerrel munkál
kodott, maradandót alkotott, minden
ben méltóképpen reászolgált tehát a
nyugodt pihenés éveinek zavartalan él
vezésére, amit úgy több generációnyi
tanítványai, mint a közvélemény tolmá
csai ezúttal is őszintén kivannak a sok
évi munkában megfáradt, derék tanár
embernek, akitől, érdemeinek elismerése
mellett, a gimnázium tanári kara és sa
ját nevében Faluba János gimnáziumi
igazgató meleghangon vett búcsút.
Iskolai juniális. A helybeli elemi ma
gyar fiú és leányiskolák az évenként
rendezni szokott iskolai nyári mulatsá
gukat a múlt vasárnap tartották meg a
szabadkai erdőben. Az elemisták juniálisának a legpompásabb idő kedve
vezett s ez nagyban hozzájárult a mu
latság sikeréhez. A szülők és érdekeltek
százai vettek részt az elemisták mulat
ságán, maguk is hangulatra gerjedve a
gyermekek jókedvének láttára.
Az óvodások vizsga-mulatsága. A
rimaszombati kisdedóvintézet magyar
növendékeinek vizsga mulatsága ezévben Péler-Pál napján folyt le a Város
kert köröndjén. Az apró növendékek dél
után cigányzeneszó mellett büszkén lép
kedve vonultak ki, szeretett „M3rgi-t néni“-jiik vezetésével a virágdíszben pom
pázó, ózondus levegőjű városkertbe, hol
különféle játékok, szavalatok, páros és
magánjelenetek bemutatásával tettek bi
zonyságot elhaladásukról, bennük gyö
nyörködő, szülőkből s a kisdedek mu
latozásában élvezetet találó nagyszámú
érdeklődőből álló közönségnek. Kedves
látvány volt a jövő kertjének szines
bimbócsokra s amit produkáltak, merő
kedvesség, szépség volt és azt igazolta,
hogy óvónőjük, Zemlényiné Vályi Mar
git kiváló oktató, aki lelkes szeretettel
végzi minden elismerésre méltó nemes
hivatását.
Halálozások. Özv. Zarnóczay Pálné
szül. Ungi Erzsébet 86 éves korában,
junius 27-én városunkban örök álomra
szenderült. Az életerőinek elapadásával
az élők világából eltávozott matróna
holttestét őszinte részvétmegnyilvánulás
mellett junius 29-én temették. Elhuny
tét egyetlen gyermeke, Ungi Ilona, Ko
máromy Géza nyug. reálgimnáziumi ta
nár neje családjával és rokonai gyá
szolják.
Laczkovics Pál nyug. államvasuti fel
ügyelő, a helybeli vasúti állomás volt
főnöke, életének 60 ik évében, súlyos
betegség után Péter-Pál napkor elhalá
lozott. A kedves modorú, közbecsülésben állott megboldogult holttestét nagy
részvét mellett folyó hó 1-én temették.
Halálát özvegyén kívül gyermekei : Lacz
kovics György, László, József és Pál
gyászolják, akik a leggondosabb, szerelő
férjet és édes apát vesztették el az el
hunytban. — Elmúlását fájlalják roko
nai s mindazok is, akik a megboldogul
tat ismerték.
Klemba József kárpitosiparos polgár
társunk ifjú hitvese szül. Drencsik Er
zsébet 24 éves korában junius hó 30án a pusztitókór áldozata lett. A rövid
életboldogság után kimúlt fiatal asszony
holttestét f. hó 2-án nagy részvét mel
lett temették. Halálát férjén kivíil édes
anyja s rokonai gyászolják.
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Anyák napja Balogon. Megható ün
nepély keretében hódolt a baiogi ref.
egyház junius hó 28-án az édesanyái
szeretet nagysága és mélysége előtt.
Délután 3 órakor, ragyogó júniusi nap
fényben a gyülekezet kicsinye és nagyja
sereglett össze a templom előtti téren,
hogy az élet küzdelmes forgatagában és
rohanó utján megálljon egy rövid órára
s leboruljon lélekben az édesanya szeretete előtt... Künn a szabadban isteni
tisztelettel kezdődött az ünnepély. — A
gyülekezeti ének után Samu István lel
kész imádsága és ünnepi beszéde kö
vetkezett, majd az iskolás gyermekek
szavalatai, összhangzatos éneke és al
kalmi színdarabja tette változatossá és
kedvessé az ünnepélyt. — így hódolt
egy júniusi vasárnapon, egy küzdő, re
ménykedő és bizó gyülekezet az élő
édesanyák soha el nem múló szeretete
és a halott édesanyák soha meg nem
homályosuló emléke előtt... A kitett
perselyekbe 580 korona önkéntes ado
mány gyűlt össze, amelyet iskolai cé
lokra fordít az egyház. Illesse köszönet
az adózó lelkek szép megnyilvánulását,
akik tudnak adni jószivvel abból, amit
Isten nékik adott!
FOTO-ALBUMOK ízléses kivitelben kap
hatók a Literaturóban, Jánosi ucca 6.

Jó, h ogy nem látta,

Kino APOLLO m ozgó
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Szombaton és vasárnap, julius 4-5-én, az
utószezon legnagyobb, legművészibb film
eseménye Orczy Emma bárónő örökszép
regényéből alkotta a jelenkor legnagyobb
rendezője Korda Sándor. Ezen film min
denkit lebilincsel. Izgalom, tempó, felcsi
gázó meglepetések :

Vörös Pim pernel.
Marle Oberon, Zeslie Howard.

Hétfőn, julius 6-án, a nyári szezon utolsó
filmjei A legszenzációsabb bűnügyi dráma,
melynek hátterét homály fedi. Ki a tettes?

Ki volt Jack M ortimer?
Adolf Wohlbrück, Sybille Sehmitz.

Nyári

szünet.

nejét a Sajó felé iáíták menni, nagyobb
segédlettel átkutattatta a Sajó medrét s
négynapi megfeszített munka után a
megromlott egészége miatti elkeseredé
sében öngyilkos nő hulláját sikerült is
megtalálni.
Öngyilkossági kísérlet. Kiskusz Jú
lia 28 éves háztartási alkalmazott az
elmúlt napokban szerelmi bánatában
öngyilkossági szándékból marólúgot
ivott. A gyors kórházi kezelés megmen
tette az életnek.
Tüzeset Murányban. Junius 27-én
éjszaka 12 órakor ismeretlen okokból
kigyulladt Suják Ferencz Murány községi
biró és malomtulajdonos malma. — A
malom teljes berendezésével és a mel
léképületekkel együtt a tűz martaléká
vá lett. A kár megközelíti a 100.000
koronát. A malom 65.000 koronára volt
tűz ellen biztosítva. — A csendőrség
megindította a vizsgálatot.

Szerkesztő Ur, azt a izét, amit „Noé
bárkája cimen hirdettek meg nálunk
is. Hogy miért éppen e cimen, nem
tudom. Szegény Noé apánk, ha ezt
előre tudta volna, bizonyára nem men
tett volna át annyi élőt az özönvízből
erre a világra. „Noé bárkája"? Nos,
ez a bárka semmit sem hozott, sem
mit nem tárt elénk, bosszankodáson
kivül. Mert ebben azután volt részünk.
Bosszankodtunk, a bedőlés miatt, ma
A Rim aszom bati Bank, előbb R im aszom 
gunkra. Így felülni, de így felülni, az
bati
Takarékpénztár, várm egyénk legrégibb
üres bárkának ! Vagy talán éppen ez
volt benne az eredeti : Noé bárkája p én zin tézete BETÉTEKET kedvező kam ato
fogad el és azokból visszafizetések et
teljesen üresen, szellem- sőt légüresen. zásra
mindenkor azonnal teljesít.
Ebben azután párjátritkitó volt, de
Az adóügyi kegyelmi kérvények.
azért ne sajnálja, hogy ezt az uniku
mot, ezt a szenzációsan pazar élményt A pénzügyminisztérium a napokban fon
végig nem élvezhette, Szerkesztő Ur. tos utasítást adott ki arra vonatkozólag,
hogy miképen kell ell elbírálni az adó
Tapasztaló Noéfi.
ügyi kegyelmi kérvényeket. A minisz
teri utasitás szerint az adóleirás vagy
adóelengedés iránti kérvényt abban az
(Riunione Adriatica di Sicurtá Trieste) esetben kell kegyelmi kérvénynek te
kinteni, ha ez a körülmény a kérvény
főügyn öksége Rimaszombat, irodáját
Gömöri-ucca 2-ik szám I-ső em elet
szövegéből kitűnik. Azonban az esetek
(M iskolczy-ház) h elyezte át.
ben, amikor az adófizető az egyenes
adótörvény 276. paragrafusának 3. be
kezdésében foglalt indokokból kéri a
Halálra zúzta magát egy munkás. leirást vagy az elengedést, az a ható
Parduba Antal munkás, a tiszolezi Vas ság illetékes döntést hozni, amely az
bánya társaság drótkötélvasutjának egyik említett paragrafus előírásai értelmében
kocsijából, 15 méter magasságból ki a kérvények fölötti határozathozatalra
zuhant és fejjel oly szerencsétlenül vá illetékes. Ebből az következik, hogy to
gódott egy szikladarabhoz, hogy ször vábbra is az adóigazgatóságok lesznek
nyet halt. — A felelősség tisztázására illetékesek adóhátralékok leirása iránti
kérvényekről dönteni, még akkor is, ha
megindult a vizsgálat.
a kérvény kegyelmi kérvénynek van
feltüntetve, ha egyébként a kérvény a
Köszönetnyilvánítás.
276. paragrafus 3. bekezdésén alapul.
Mindazon jó barátainknak és ismerőseink
nek, akik szeretett jó anyánk elhunyta alkal
Szerencsétlenül járt biciklista nő.
mából bánatunkat igaz részvétükkel enyhíteni
Múlt
hó 28 án Flór Márta 27 éves
igyekeztek s a végtisztességén megjelentek,
Rimapart-utca 30. szám alatti lakosnő
ez utón mondunk hálás köszönetét.
biciklin jött haza Rozsnyóról. Amint az
Rimaszombat, 1936. julius 1.
esti órákban a rimaszombati szőlőkhöz
Komáromy család.
érkezett, szembe jött vele két homokkal
megrakott szekér, melynek kocsisai nem
Részvétköszönet.
voltak láthatók. A két lófogat teljesen
elfoglalta az útszakaszt, úgy hogy Flór
Mindazoknak, kik szeretett jó férjem, illetve
édesapánk temetésén megjelentek és bennün
Márta az árok felé tartott, hogy elmel
ket mély fájdalmunkban igaz részvétükkel
lőzze a két szekeret. Terve azonban
megvigasztalni igyekeztek, ez utón mondunk
nem sikerült, mert biciklije lecsúszott,
hálás köszönetét.
ö
maga pedig oly szerencsétlenül zu
Rimaszombat, 1936. julius 2.
hant
az utszéli árokba, hogy balkarját
Lackoviő család.
csuklóban eltörte. — Beszállították a
Öngyilkosság. Fejes István sajólénárt- helybeli közkórházba. A gazdátlan foga
falvai tanitó neje a múlt héten eltávo tok kocsisainak megállapitása végett
zott hazulról. Férje keresésére indult pedig a helybeli államrendőrség erélyes
nyomban s mikor arról értesült, hogy nyomozást indított meg.

Adriai Biztositó Társulat Triesztben

Foglalkozik a biztosítás minden ágával.

Meglepetést és Prémet nyújtok Önnek!!!

Használja ki Ön is ezen rendkivüli vásárlási alkalmat és nyaralása meg
kezdése előtt a 14 napos reklám árúsitás tartama alatt vásároljon:

A 14 n a p o s n y á r i R E K L Á M k iá r u s ít á s a la t t , m e ly

Női és férfi pyjam ákat. — Női é s férfi különleges fehér
nem űeket, — Női blúzokat, pongyolákat. — E gész divatos
női, férfi és gyerm ek fürdő-trikókat, frottír-köpenyeket,
nyakkendőket és m indenféle női, férfi divatáru cikkeket

Junius hó 30-án kezdődik és tart Julius hó 14-éig.
Ezen 14 napos reklám -kiárusítás alatt minden
raktáron levő Divatáru- é s Fürdő-cikkekből

10, 20 és 30°o árengedm ényt adok.

F Ü Z Y RUDOLF-cégnél Rim.-Sobota
(S B O R - le r a k a t )
Kirakataim ritka dús választékkal sz o lg á ln a k !!! Saját érdekében keressen f el !!

Gömör

4
Többen panaszolták, hogy a hely
beli katonaság, a katonai szabályok el
lenére, a reggeli kivonulások alkalmával
jóval 7 óra előtt is hangos nótaszóval
veri fel reggeli álmukból vagy éppen
egy ébren eltöltött kínos éjszaka utáni
hajnali üdítő, gyógyító szendergésükből
az akkor még ágyban pihenőket, illetve
betegeket. Ez ügyben pár év előtti ha
sonló panaszkodásra az akkori itteni
katonai parancsnokság készséggel in
tézkedett és értesített, hogy reggeli 7
óra előtt, a szabályzat szerint is, a ka
tonaság nem fog nóta vagy éppen kürt
szóval átvonulni a város uccáin. Hason
ló szives intézkedést kérünk a jelenlegi
t. katonai parancsnokságtól is.
Fördés közben megfult katona. Pobis József, breznóbányai származású ka
tona, szolgálati helyén, Tornaiján, junius
hó 29-én, fürdésközben a Sajóba fűlt.
A szerencsétlen katona több társával
fürdőit, majd fejest ugrott, a vízből azon
ban többé fel nem bukkant, mert való
színűleg szivgörcsöt kapott és igy fe
jezte be életét. Azonnal egy szakasz ka
tona kereste s csak nagy nehezen ta
lálták meg bajtársuk hulláját.
Filmszínház. F. hó 4 5-én bemuta
tásra kerül az „A vörös PimpernelP c.
film, mely Korda Sándor rendező reme
ke, mellyel Orczy bárónő világhírű re
gényét tökéletesen megelevenítette. Kor
da Sándor teljesen elmélyedt a francia
forradalom milliőjében s kihozta belőle
mindazt, amit filmen kihozni lehet. Zeslie Horvard élménnyé avatja e filmet,
mig a szépségről bőven gondoskodik
Merle Oberon.
F. hó 6 án a „Ki volt Jack Martimer"
c. film lesz a nyári szünet előtti utolsó
előadás. E film bővelkedik igen vonzó,
de egyszersmind izgalmas jelenetekben
s végig felcsigázza az érdeklődést a ti
tokzatos esetek felderítéséig. A fősze
repet Adolf Wohlbrück játsza.
Julius 7-től 31-3g a filmszínház ka
pui zárva lesznek.
Újból 13 hónapi fogházbüntetésre
ítélték el erőszakos közösülésért. Múlt
év december hó 9-én Ítélte el 13 havi
fogházbüntetésre a helybeli kerületi bí
róság Szojka János osgyáni lakost erő
szakos közösülésért, amelyet egy ser
dülő félben levő leányon követett el.
Az ítéletet Szojka megfelebbezte de az
elsőfokú Ítéletet a kassai felsőbíróság
is helybenhagyta. — Szojka ebbe sem
nyugodott bele s a brünni legfelsőbb
bírósághoz apellált, azt állitván, hogy
tanukkal tudja igazolni, hogy a leány
hívta őt találkára. — Ennek alapján a
brünni legfelsőbb bíróság mindkét Íté
letet megsemmisitette s újabb tárgya
lást rendelt el. — Szojka ügyében múlt
hó 22-én volt az újabb tárgyalás a hely
beli bíróság Vágássy-tanácsa előtt s
miután Szojka állítását még a beidézett
tanuk vallomásával sem tudta beigazol
ni, a bíróság ismét bűnösnek mondotta
ki s újból 13 havi fogházbüntetésre
Ítélte el. — Az Ítélet jogerős.
Betörések Klenóczon. Múlt hó 20 án
az éjszakai órákban ismeretlen tettesek
betörtek Fábián Márkusz klenóci üzleté
be, ahol az ajtót kifeszitették, a lakatot
letörték s mintegy 400 korona értékű
élelmiszert loptak el az üzletből. — A
csendőrség csendőrkutyával kezdte meg
a nyomozást s a helybeli nyomozó
csendőrségnek sikerült is néhány rövid
óra alatt a tetteseket Bálint Gergely és
Bálint János klenóczi tanyai lakosok
személyében letartóztatnia, akiknek la
kásán megtalálták az ellopott holmikat.
A két betörő a vallatás során beösmerte
a csendőrök előtt, hogy ez év május hó
végén ők követték el szintén Klenócz
községben a Rubovics Sándor keres
kedő kárára elkövetett betörést is, ami
kor is a nevezett kereskedőnek mintegy
1200 korona kárt okoztak. Szabad lá
bon hagyva őket az eljárást megindí
tották ellenük.
Egy évi fogházra ítélték a reklámplakátok csalóját. Vrzál Rudolf beszterczebányai lakos hónapokkal ezelőtt
megjelent városunkban és azt a hirt
terjesztette, hogy a várost magas kerí
téssel veszik körül, a melyen reklám
céljából plakátokat fognak kiragasz
tani, melyek három évig lesznek
ott elhelyezve. Meg is kezdte a hirde
tések gyűjtését és többektől kisebb-nagyobb összegeket vett fel. — A furcsa
akcióról tudomást szerzett a helybeli

államrendőrség is és Vrzált letartóztat
ta. Csalás miatt indult meg ellene az
eljárás és a kerületi bíróság Vágássytanácsa múlt hó 24-én a vádlott teljes
beismerése alapján egy évi fogházra és
politikai jogainak 3 évi elvesztésére
Ítélte el. Az Ítélet jogerős.

1936. julius hó 5.

úgyszólván leghatásosabb fegyvere az
éjszakai repülő megfigyelővel vagy bom
bavetővel szemben s ebből meg fogja
érteni a közönség, hogy milyen fontos
sága van a rendszeresen megtartott elsötétitési gyakorlatoknak.

SPORT.

C. P . o.

T O O T B A L L .
A múlt hó 12-én megtartott elsötétitési kísérlettel kapcsolatosan bizonyára
érdekelni fogja a közönséget, ha néhány
szót szólunk a repülőgépek által végzett
megfigyelésekről.
Már több Ízben említettük, hogy a
jövő háborújában milyen nagy szerep
jut majd a repülőgépeknek, melyek
messze a front mögött fekvő területeket
könnyen elérhetnek — egyrészt hirek
beszerzésére, másrészt pedig a polgári
élet menetének megzavarása céljából.
Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy
a polgárságnak béke idején keli meg
szereznie a vasfegyelmezettséget, előre
biztosítania az olyankor szükséges lé
lekjelenlétet.
Természerüleg ellenséges repülők el
len elsősorban a katonaság lép fel ak
tív védelemmel, mivel azonban a kato
naság ezt minden ponton és teljes mér
tékben nem végezheti el, a polgári la
kosságnak is ki kell vennie a részét
ebből passzív védelemmel s az erre
való felkészülődés a polgári légvédelmi
szervezet (CPO) egyik legfontosabb fel
adata. Ehhez pedig ismernünk kell a
repülőgépek veszedelmeit ! Ha ismerjük
az ellenséges repülőgép megfigyelelési
lehetőségeit, akkor találhatunk oly esz
közöket, melyekkel megnehezíthetjük a
repülő megfigyelő feladatát. A repülő
rendszerint nagyon magasan repül, hogy
észre ne vegyék s ezért nem lát min
dent, ami a földön van. Közben arra is
ügyelnie kell folyton, hogy nem éri-e
valahonnan ellenséges támadás, tehát
szolgálata nagyon nehéz. A híreket, ame
lyekről a repülő beszámol, fényképfel
vételekkel is alá kell támasztania ; ez
talán legfontosabb része a repülő szol
gálatnak. Ha hozzávesszük még, hogy
nagy mértékben függ teljesítménye az
időjárástól s a levegő átlátszóságától,
megnehezíthetjük az ellenséges repülő
feladatát azzal, hogy megtévesztjük tá
jékozódását — maszkirozással, elsőtitéssel, látszólagos építményekkel stb.
A repülő fontos segédeszköze a tér
kép, amelyről állandóan figyeli a fontos
objektumokat. Nagyon jól látszanak a
magasból a vízfolyások, tavak, pályaud
varok (vasútvonal már nem látszik olyan
jól), széles országutak, de főképen a vá
rosok. Háború alkalmával tehát az uta
kon a forgalmat úgy szabályozzák, hogy
ne legyen sehol sem tömeges, feltűnő
mozgás. A mai szabályozott városok a
repülőnek könnyű tájékozódást nyújtanak
s azért ma már a városszabályozás leg
újabb irányelveibe is bekapcsolódnak a
légvédelmi szempontok. Ebből a szem
pontból nem ajánlatos a tulsürü beépí
tés. Fontos objektumokat nem ajánlatos
csoportosan elhelyezni, főképen pedig
geometriai alakjukkal könnyen feltűnő
útvonalak stb. mellett. Ezeket inkább
elosztva kell elhelyezni s főképen min
dent lehetőleg összefüggő fasorokkal,
facsoportokkal maszkírozni. Ez egyéb
ként nagyon üdvös a város levegője
szempontjából is.
Ha megfigyelő repülő kering a vá
ros felett, a járókelőknek fák alatt kell
megvárniok, mig az ellenséges megfi
gyelő hírszerző eltávozik. (Persze más
szabályok érvényesek a gáz- vagy bom
batámadásoknál.)
Éjszaka teliholdnál a repülő könnyen
tájékozódhat, mert vízfolyások, száraz,
fehér útvonalak, üvegen való fénycsillo
gás, tetők árnyékai stb. jó tájékozódást
nyújtanak. Még sötét éjszakában is
könnyen tájékozódhat az ellenséges meg
figyelő, ha a levegő egyébként tiszta és
átlátszó. Az utak ilyenkor mint világo
sabb vonalak látszanak, az erdők mint
határozott konturu foltok, folyók, tavak
sötétben jól láthatók. A város magas
ból mint sötét folt látható, amelyből kü
lönféle irányokban fehér vonalak vezet
nek kifelé. Legjobb tájékoztató azonban
repülő részére a fény ! Ha a várost el
sötétítjük, a repülő elveszti tájékozódási
képességét. A polgári lakosságnak ez

Slovan—Miskolci komb. 4 :1 (3:0).
— Biró: Siebert. — Értékes sikert
könyvelhet el a Slovan a miskolci csa
pat legyőzésével. A győzelem megérde
melt, a Slovan nagy lelkesedéssel, gólratörő játékával vívta ki. Legjobbjai vol
tak : a kitűnő Kojnok kapus, P e í r u s z ,
Maiy, Juhaniak. A miskolci csapat meg
érezte Bán hiányát, továbbá látszott
rajta a három egymásután következő
napi játék okozta fáradság. Főleg a fe
dezetsora és kapusa volt gyenge.

Slovan—Rozsnyói SC 3 : 2 — A Slovan revansa sikerült, igen erős küzde
T E N N I S Z.
lem után legyőzte a nagy játékerőt kép
A RPS Tenniszszakosztálya 1. Garviselő rozsnyói csapatot.
den
Partyját junius hó 27-én, szomba
Miskolci komb.—RAC-TMSC komb.
ton
este
rendezte a városkertben, mely
9 :2 (4:0). — Biró : Diamant. — A he
nek
keretében
este 9 órakor villanyfény
lyi vegyes csapat feltűnően súlyos ve
resége elsősorban a védelem, főleg a mellett bemutató tenniszmérkőzés volt.
hátvédpár terhére irható, amely igen A Garden Party úgy anyagi, mint er
gyatra játékot produkált. De a többiek kölcsi tekintetben nagyon jól sikerült.
is — kevés kivétellel — gyengék vol Mint értesülünk, a Tenniszszakosztály
tak. A csatársornak volt pár tetszetős vezetősége több hasonló nyári mulat
akciója, azonban a jó miskolci védelem sággal fog az idén kedveskedni a sport
mel szemben nem birták az eredményt és mulatság kedvelő közönségnek. — A
jobban szépíteni. Csupán Szmrekács, Garden Party megrendezéséért és a
Ternák és Molnár váltak ki. A miskol szakszerű világításért Bodnár Gézát il
ci csapat igen szép összjátékot mutatott, leti a dicséret.
LAFC—RPS klubközi tenniszmérkő
s csatársora könnyűszerrel ment át a
gyenge helyi védelmen. Bán a középfe zés volt hétfőn, Péter-Pál napján, ame
dezet helyén nagyszerű képességeiről lyet a LAFC abszolút fölénnyel 8:0
tett bizonyságot. Sziklai balszélső nagy arányban nyert meg a formán kívüli
szerű góljaival tűnt ki. A volt RPS ista RPS versenyzőkkel szemben.
Grossman sok góljával szerzett érdeme
Felelős szerkesztő: Rábely Károly.
ket.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Naoy u ra ü -fá sá r és alkalmi Tételek eladása!
j u liu s 7 * é tö l— j u liu s 2 1 -é ig ,
mely alkalommal rendkívüli o lcsó á rb a n elárusítom az összes
nyári gyapjú szöveteket: Fresco chewiott, kamgarn és tropiko
♦
valamint mosó anyagokat.
♦
♦
Ha pénzt akar megtakarítani, úgy használja ki Ön is ezen
♦
rendkívüli kedvező alkalmat és tiszteljen meg bennünket bevá♦
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Foto-gépek előnyös
részletre is, football-labdák és
turiszla-felszereléseka legjutányosabban beszerezhetők

R . P o sz tó á r u h á z a

aooota,
Sobota, janosi
Jánosi ucca b.
6.

Eladó birtok

A Rimaszombati Bank tulajdonát
képező apátii és lyukvapusztai
nagybirtokból mintegy 500 kát.
hold, az ahhoz tartozó épületekkel
együtt, parcellázás utján eladó.
Értesítés.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön
A parcellázás alá kerülő birtok
séget arról, hogy Rimaszombat f. év október 1-én lesz átvehető.
bán Széchy ucca 13. szám alatt
Érdeklődők forduljanak
a Rimaszombati Bankhoz.

_B0KOR-drogériában.^

oki patltoló
és M im mielft
nyitottam, hol minden e szakmába
vágó munkát jutányos áron vállalok
Szives pártfogást kérve vagyok tiszte-

,etteI:

JÁVORSZKY ZOLTÁN,

Cim: e lap kiadóhivatalában.

Rimaszombatban a Ferenczy-, Losonczi-, Szijjártóés Gömöri utcákban fekvő kisebb-nagyobb házak
" magános telkeken szabad kézből, jutányosán eladók
Ügynökök dijaztatnak. -- Bővebb felvilágosítást ad Dr. Mihalik Dezső ügyvéd.

Eladó háza

lí

Tisztelt vevőinknek
1936. julius hó 1-tő l—julius 31-éig
az összes rőfös árúk vásárlásánál

1 0 ° !o árengedm ényt
adunk, mely mindenkinek a fizetésnél azonnal leszémitédik.
Julius hónapban tehát alkalma van olcsóbb bevésérlésra,
melyet a saját érdekében használjon ki.

PETEK POLACH
rim aszom bati fióküzlete.

Rimaszombat, 1936. Nyomatott R á b e ly K á r o ly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)
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