
X V I. É V . R IM A SZO M BA T, 1936. A U G U S Z T U S  2. 31. SZÁM

Fotogépek
részletfizetésre is.

K E L L É K E K ,
P A P ÍR O K ,

F IL M E K
legolesóbb& n:

GLASERnál.
Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.

A rimaszombati járási magyar közm űvelődési választmány hivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este Kéziratokat v issza  nem adunk.

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

ELŐFI ZETÉSI  DIJAK:  Egy évre 4S kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

A hlrlapbélyeg használatát a kassal postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 57,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

Egy miniszteri pohárköszöntú.
I r t a :  MÁRKUS LÁSZLÓ.

A múlt vasárnap fényes külső- j 
ségek mellett nyitották meg a vö- 
röskő-magitfalvai vasútvonalat. A 
legújabb vasúti vonal a megyénk
ben Vöröskő állomásról indul ki 
és minden tekintetben régtől érzett 
hiányt pótol. Érthető hát az érde
kelt vidék lakosságának öröme,

évek hosszú során, különböző ál
lamférfiak ajkáról nem egyizben 
hangzott el már örömet keltő, ha
sonló biztató szó, reményt ébreszt- 
gető fontos kijelentés, ami — saj
nos — mindmáig csak benemvál- 
tott Ígéret maradt s igy most is

mely a vasútvonal megnyitási ün
nepségén lélekemelőén nyilvánult
meg.

A megnyitás ünnepélyes aktusán 
több kormányférfi és politikus vett 
részt. Megjelent a vasutügyi mi
niszteren kívül a szociáldemokrata 
párt vezére, Dérer Iván dr. igaz
ságügyminiszter is, aki az ezen 
alkalomból a uobsinai jégbarlang 
melletti szálloda éttermében rende
zett banketten pohárköszöntőt mon
dott, amelyben a kormány célkitű
zéseit ismertetve, a többek között 
minden itt élő nemzetnek, a cseh
szlovák köztársaságban elhelyezke
dett minden népnek egyenlő gaz
dasági és kulturális érvényesülést 
ígért.

Dérer dr. igazságügyrniniszter 
— már más minőségben is — ré
gebb idő óta helyet foglal a kor
mányban s egyike a legmunkásabb, 
legképzettebb és legjobb szónok 
hirében álló minisztereknek Cseh
szlovákiában, aki főleg mint a 
szlovenszkói helyzetet ismerő szlo- 
venszkói ember hivatott arra, hogy 
az itt élő nemzetek ismert bajai 
nak orvoslása érdekében munkál
kodjék..

Dérer dr. miniszter nagyon jól 
tudja hát, hogy az egyenlő gazda
sági és kulturális érvényesülés kö
rül bajok vannak és a vasárnapi 
fehérasztal melletti beszédében ép
pen ezért helyezett hangsúlyt erre, 
beígérvén a kormány célkitűzéseit 
ismertető pohárköszöntőjében az 
egyenlő gazdasági és kulturális ér
vényesülést minden itteni nemzetnek.

Felelős kormányférfiu, az igaz
ság őre, egy már születése óta itt 
élő miniszterember ajakáról hang
zott el — ha pohárköszöntő alak
jában is — a nagyjelentőségű Ígé
ret, fontos kijelentés.

Örömmel vettünk róla tudomást, 
ha ott lettünk volna, bizonyára mi 
sem fukarkodtunk volna tapsaink
kal, hiszen amit Dérer dr. igazság
ügyminiszter mondott, égetően szük
séges, hogy valóra váljék, mert a 
gazdasági és kulturális érvényesü
lés egyenlőtlenségével sok sérelem 
okoztatott.

Igaz azonban az is, hogy az

jogosan aggályoskodhatnánk a meg
tett kijelentés őszinteségében, igaz
ságában.

Nem. Mi nem tesszük ezt. Mi 
az igazságügyminiszter kijelenté
sének értékét sem leszállítani, an
nál kevésbbé lekicsinyelni nem 
akarjuk, annak őszinteségében nem 
kételkedünk s igazságában — már 
azon katekizmusi elv alapján is, 
hogy: hinni tesz igaznak tartani 
mindazt, amit más mond, — hi
szünk.

Hisszük, hogy a jelentőségteljes 
nyilatkozat nemcsak amolyan már 
több példa bizonyította, megszokott, 
kormányférfiak szájából oly gyak-

A  b ú za  jö v ő je .
A gazda egész éven át a julius 

hónapot várja amikor termését be
takarítja és egész évi verejtékes 
munkájának gyümölcsétől reméli 
magát anyagilag biztosítani.

Senki emberfia munkája nincs 
olyan fáradsággal, gonddal, kocká
zattal egybekötve mint a gazdáé. 
És senki emberfia munkájának 
eredménye nem függ annyira más 
emberek szeszélyeitől mint éppen 
a gazdáé.

Mert az, hogy a gazda munká
jának meglegyen a gyümölcse, nem
csak a mindenkori időjárás szeszé
lyeitől függ, hanem minden el nem 
képzelhető politikák és egyéb mo
mentumok játszanak közre abban, 
hogy mi legyen a mezőgazdasági 
termények ára.

Most ismét napirenden van a 
búza ára. A búza nálunk a legfon
tosabb mezőgazdasági t e r mény ,  
mert ez adja meg a mindennapi 
kenyeret és a búza ára az, amitől 
a gazda anyagi jólétét várja. A 
gazda, merjük állítani, ma már 
nagyrészt ösztönszerüleg forszíroz
za a búzatermelést és ragaszkodik 
ehez a termelési ághoz, mert a 
gazda ha nem is szívta magába a 
magasabb nemzetgazdasági tudo
mányokat mégis tudja azt, hogyha 
minden kötél szakad, kenyéren és 
vizen is meglehet élni.

Az utóbbi években a búza prob
lémája az egész világ gazdaságá

é n  elhangzott politikai s éppen 
ezért kétkedéssel fogadható, ko
molytalan kijelentés, hanem egy 
felelősséggel tartozó, az összes 
állampolgárok sorsát, nemzetiségre 
való tekintet nélkül szivén viselő 
állarnférfiu bölcsességének, jóratö- 
rekvő akaratának őszinte, igaz 
megnyilvánulása, melyet örömmel 
vesz tudomásul minden sérelmet 
szenvedő nép s ezek között 
elsősorban és főleg mi, itteni 
magyarok, kikkel szemben a gaz
dasági és kulturális egyenlőség ér- 
vénysülése tekintetében is 18 év 
alatt közismerten annyi sérelem 
követtetettt el.

Hinni akarjuk, hogy az egyenlő
ség hangoztatása nem lesz a poli
tikaipárt vezérének csak pártérde
kekből tett Ígéret-szólama, hanem 
az igazságügyminiszter által mie- 
elöbb a megvalósulás stádiumába 
hozandó olyan komoly és igaz 
igéret-nyilatkozat, amely — ha fe
hérasztal mellett hangzott is el — 
nem válik majd csak miniszteri 
pohárköszöntővé.

nak problémájává vált. Amióta a 
búza ára olyan nagyot zuhant, 
azóta van gazdasági válság. Ami
kor 350—400 koronás búzaárak 
voltak, akkor még nem tudták mi 
a bankzárlat, mi a munkanélküliség, 
és amikor ezen a színvonalon vol
tak a mezőgazdasági termények 
árai, akkor senki sem érezte a bajt.

A búza ára egyszerre csak esni 
kezdett és jött egy időpont, amikor 
a búzára nem lehetett vevőt találni. 
A búza egyszerűen nem kellett. 
Úgy látszott a laikus előtt, hogy 
az emberek már nem esznek, az 
egyszerűbb embernek nem ment a 
dolog a fejébe. A búzaár esését 
nem lehetett megakadályozni.

A legnagyobb baj azonban nem 
a gabona árak esésében volt, ha
nem abban, hogy ezen árakkal 
párhuzamosan nem estek a gazda 
ipari szükségleteinek árai. A gaz
da egy szép napon arra ébredt, 
hogy ugyanazért a cikkért, ame
lyért két három évvel ezelőtt 100 
kiló búza árát kellett adni, most 
300 kiló búza ára sem elég. így 
volt az adóval is, amelyet a 350 
koronás búzaár idején szabtak meg 
és csak az utóbbi időben, amikor 
már minden húr szakadni kezdett, 
csökkentettek, viszont más címeken 
uj adónemeket léptettek életbe. így 
a termelési költségek nem csök
kentek és a gazda kénytelen por
tékáját alacsonyabb áron eladni, 
mint ahogy azt előtudja állítani.

A bajt szaporítja még az is, hogy

a kormány olymódon akar a gaz
dán segíteni, hogy különféle be
avatkozással emeli a gabona árát. 
A múltban szerzett keserű tapasz
talatok azt mutatják, hogy a gabo
na árának emelése céljából a kor
mányok által feláldozott számos 
millióknak legkisebb hasznát látja 
a gazda, mert a mindig éber és 
kapzsi közvetítő kezekben annyira 
megapadnak, hogy a gazdának vé
gül is a segítségül szánt kenyér 
helyett csak száraz morzsák ma
radnak.

A gazdának elsősorban is ol
csóbban kellene termelnie és ezen 

I kellene, ha lehetne, legelsősorban 
segíteni.

A mai berendezkedés s a gazda 
maradi felfogása mellett azonban 
ez kivihetetlen, mert egy ilyen át
alakulást nem lehet keresztül vinni. 
Nincs tehát valami nagy kilátás 
arra, hogy a gabona termelési költ
ségeit csökkenteni lehessen. Nem 
marad más hátra tehát, mint ma
gasabb gabonaárakat biztosítani a 
gazdáknak.

Azt kell tehát elérni, hogy a 
gazda kapja meg a búzáért azt az 
árat, amit neki és nem másnak 
szántak. A gazda kezébe jusson 
az, ami neki jár.

A dobsinai jégbarlang  
ünnepnapja.

Jelentőségteljes lendületet kapott a 
Dobsina—Poprádot összekötő vasútépí
tésének terve, a Vöröskö—Margitfalvai 
vasútvonal felavatása alkalmával.

Kész ! Mehet! Julius hó 26-án reggel 
hosszan, ünnepélyesen fütyült a gőz
mozdony sipja, mely a rádió hullámain 
keresztül visszhangzott a világ minden 
tája felé és elindult Margitfalváról a 
különvonat, hogy a hat év alatt kiépí
tett 93 km. hosszú vasútvonal hivatalo
san forgalomba vétessék és belekapcso
lódjék a vasúthálózat vérkeringésébe. 
Pontosan 14 óra 25 perckor futott be 
a mamutszerelvény a dobsinai jégbar
lang állomására, melyet akkor már zsú
folásig ellepett az érdeklődők óriási 
tömege és a környék küldöttségeinek 
tekintélyes csoportja.— Napsütés, zápor 
váltakozva tették próbára a várakozók 
türelmét, miközben a kassai vasutasok 
60 tagú fuvózenekara és a dobsinai 
önkéntes tűzoltók bombardója szórakoz
tatta felváltva az ünneplő közönséget.

A fogadtatás programjának sorozatát 
az állomásfőnök nyitotta meg, majd 
Bartáky járásfőnök és a csendőrfőpa
rancsnok üdvözölték a megjelent Be- 
chyne és Dérer minisztereket nagy kí
séretükkel. Egy kis lány kedves szava
lata után virágcsokrot nyújtott át, utána 
Dobsina város egyéniségei, Ruffinyi Ala
dár polgármester és Sutóris Kálmán fő
jegyző a fotóriporterek kereszttüzében 
meleg szavakkal köszöntötték a kor
mány előkelő tagjait. — A sajnálatos 
vonatkésés miatt elmaradtak a prog-



2 Gö mf i r 1936. augusztus hó 2.

ramba vett beszédek és igy a mikrofon 
néma volt. Annál hatásosabban érvénye
sültek a felköszöntők a jégbarlang te
lepén pompázó szálloda éttermében, 
melyet Fejér Endre, a jégbarlang bér
lője ez alkalomra különösképen ünnepi 
díszbe öltöztetett.

A tündérpalotává varázsolt étteremben 
lezajlott 250 terítékes bankett egyéb
ként a Dobsina-Poprád vasútvonal ter
vének megvalósítását is kedvezőbb stá
diumba hozta.

Az ebéd végeztével Ruffinyi Aladár 
polgármester és a középszlovenszkói 
gazdasági egyesület titkára átnyújtották 
a miniszternek a rozsnyói manifesztá- 
ciós gyűlés rezolucióját a Dobsina-Pop- 
rádi vasútvonal kiépítésére vonatkozó
lag. A miniszter megígérte, hogy a leg
jobb indulattal fogja támogatni a Dob- 
sina-Poprádi vasútvonal mielőbbi kiépí
tését. — A teljes, zavarmentes rendet a 
dobsinai önkéntes tűzoltók egyesülete 
tartotta fenn. — Az ünnepségek a késő 
délutáni órákban értek véget, mikor a 
vendégek tovább folytatták útjukat.

Araíóünnepély Balogon.
Julius hó 26-án, vasárnap, Alsó-Felső

balog magyarsága minden tekintetben 
nagyszerűen sikerült aratóünnepélyt ren
dezett, ifjú lelkészének, Samu Istvánnak 
vezetése mellett. Már a déli órákban 
egymásután érkeztek a messze kör
nyékből autókon és kocsikon a vendé
gek az ünnepélyhez készülő községbe, 
ahol délután fél 2 órakor kezdődött a 
gyülekezés a község háza előtt. Az ün
nepélyt a református kórus nyitotta meg, 
egy alkalmi ének előadásával, amely 
után Konkoly-Thege István jánosii ref. 
lelkész tartott igaz érzéstől áthatott be
szédet a társadalmi rétegek egymáshoz 
való viszonyáról, megértéséről, kölcsö
nös támogatásáról.

Ezután összeállították a menetet, amely 
a falun keresztül haladva, valóban im
pozáns látványt nyújtott. — A menetet 
lovasbandérium, virágokkal díszített bi
ciklisták nyitották meg, akik után vitte 
a daliás zászlótartó Tóth túri Andor 
régi magyarruhába öltözve a Magyar 
Nemzeti Párt zöldszinü lobogóját, ma
gyarruhás zászlóanya és koszorúslányok 
kíséretében. A zászló után mentek a 
fungáló lelkészek és tanítók és más 
hivatalos személyek, majd magyarruhás

lányok festői csoportja között feltűnt a 
hatalmas buzakalászból font koszorú, 
mely után jöttek az aratók virágokkal 
díszített ökrösfogaton, majd az ipar jel
képes kocsijai, a különféle iparágakat 
szimbolizáló díszítéssel, cigányzenészek 
s végül a résztvevők és érdeklődők ha
talmas csoportja.

A menet a község határába vonult ki, 
ahol az aratók a forró nap hevében le
aratták a külön e célra feltartott búza
táblát. Az aratás alatt a hívők ájtatosan 
énekelték a 124 ik dicséretet: „Adjunk 
hálát az Istennek, ki osztogatja az 
áldást."

Az aratás befejezése után Samu Ist
ván helybeli református lelkész tartott 
nagyjelentőségű beszédet a mindennapi 
kenyérről, a munka jelentőségéről.

Végezetül a ref. kórus adta elő a 
„Mindenható leborulva" kezdetű dicsé
retet, precíz betanítással, amelynek el
hangzása után a menet ismét összeállva, 
végigvonult a két községen, s a község
háza előtt épített s zöldgalyakkal díszí
tett hatalmas sátorban kezdetét vette az 
aratómulatság.

Gyönyörű volt, lélekemelő, magyaros 
a két falu ünnepe, nagykár, hogy az 
aratnivaló és a termés igen gyengén 
fizeti meg az aratómunkások fáradságos 
munkáját.

Katonai kiképzés
az iskolákban.

Már sokszor volt róla szó, hogy az 
iskolákban bevezetik az államvédelemre 
való nevelést. A közoktatásügyi minisz
térium a hir szerint a nyári szünetet 
arra használja fel, hogy részletesebb 
utasításokon dolgozik, amelyek mégha 
tározzák, hogy hogyan kell ezt a neve 
lést az iskolai életben megvalósítani. A 
minisztérium tervezetét katonai intéz
mények közreműködésével dolgozta ki, 
többek között a katonai tudományos 
intézet javaslatait is figyelembe vették. 
A tervezetet most az országos iskolataná
csoknak küldték el véleményezésre,

Valószínűleg még a nyári hónapok
ban minden részletében kidolgozzák a 
tervet,

mert az államvédelemre való 
nevelést ősszel meg is akarják 

kezdeni a középiskolák.
Még nem ismeretes, hogy a miniszté

rium, hogyan képzeli el a dolog meg
valósítását. Állítólag nem külön és uj 
tantárgy bevezetéséről van sző, hanem 
több tantárggyal egybe akarják kap
csolni az államvédelemre való nevelést.

A s t r a i á s
A strandon őgyelgek. Bemegyek a víz

be, de eszembe jut, hogy jobb lesz a 
homokban, hát kimászom. Lefekszem a 
homokba, de eszembe jut, hogy jobb 
lesz a vízben, hát visszamászom. Szóval 
strandolok.

A feleségem is strandol. Mindenki 
strandol. Hiába ez a legolcsóbb szóra
kozás, alig kerül valamibe.

A feleségemnek kellett egy uj dressz, 
mert a tavalyinak olyan a kivágása, az 
idén pedig ilyennek kell lenni, egy uj 
fürdősapka kellett, mert a lilához nem 
megy a zöld, egy uj strandcipő kellett, 
mert a feleségemnek kék szeme van és 
ahhoz nem illik a sárga, uj fürdőköp- 
peny kellett, mert a tavalyi anyag már 
nem divat, napozó olaj kellett, strand- 
hajcsat kellett, strandra kimenő ruha 
kellett, strandra kimenő cipő kellett, 
én már nem tudom mi kellett. Mondom, 
hogy a strandolás a legolcsóbb szóra
kozás.

Egy kis v íz , az ember levetkezik és 
kész. Nagyszerűen lehet mulatni.

Az ember be megy a vízbe. Istenem, 
nem mindenki lehet Weismüller, hát kis
sé lassan lépkedek. Nem is egészséges 
csak úgy beugrani. Egyszerre csak 
zsupsz, Brr... Phü... Egy pajzán stran
doló reám loccsantja a strand vizének 
a felét, de legalább a negyedét. A víz
nek egyrésze a számba hatol. Minden
ki jól mulatott. Én is mulatok. Stran
dolok.

Benn vagyok a vízben. Már érzem a 
kellemességet. Egyszerre csak a felesé
gemnek eszébe jut, hogy a kabinjában 
felejtette az egyik hajcsattot. Kimászok. 
Elhozom. Visszamászok. A feleségem
nek eszébe jut, hogy a krémet a kabin
jában felejtette. Kimászok. Elhozom. 
Visszamászok. A feleségemnek eszébe 
jut, hogy biztosan rosszul zártam be a 
kabint. Kimászok. Megnézem. Visszamá
szok. Szóval strandolok...

Igen divatos most olyan nagy labdá
val játszani A játék abból áll, hogy né
hány ismerős nagy labdát dobál egy
másnak. Eldobja az egyik, a labda fej
be vág egy idegent. Nevetés, bocsánat

kérés. Eldobja a harmadik és igy to
vább. Igen szellemes és pajzán játék. 
Szóval strandolok...

Közben rettenetesen megéheztem. Sze
rencsére a feleségem mielőtt kijöttünk, 
gondoskodott ennivalóról. Mondta, hogy 
a strand-büffében drágább, hát hoztunk 
szardíniát. Kenyeret ugyan elfelejtett 
hozni, de szereztünk három perecet. Ré
mesen éhes voltam. Mindegy, itt volt a 
szardínia. — Gyerünk.

Add csak ide, fiam, hadd nyissam ki 
gyorsan.

— Itt van, fiam, csak ne olyan gyor
san, mert beletöröd a kulcsot.

— Ugyan kérlek, mindig ilyenekkel 
állsz elő. Hol az a szardiniás doboz?

A szardiniásdoboz kis kiálló pléhda- 
rabjára ráhúzom a kulcsot.

— így ni, most egy, két...
— Ugye mondtam, hogy beletöröd.
Mérges leszek. Előveszem a kést. A

szardiniásdoboz hirtelen olyan lesz, mint 
a maginot vonal. Először beletörik a 
kés kis pengéje, aztán a nagy pengéje, 
végül a dugóhúzója. Először a vízbe vá
gom a kést, utána a szardiniás dobozt, 
a citromot, dührohamot kapok. Szóval 
strandolok...

Iszom rá egy pohár hideg sört.
— Ne idd, fiam, egyszerre, mert tudcd 

hogy megfázol. Erre egy slukra leiszom 
az egészet.

*
Az orvos azt mondta, hogy nem lesz 

semmi komolyabb baj, a tüdőgyulladást 
talán el is lehet kerülni. A feleségem 
folyton azt mondja, hogy ugye mondtam? 
Állítólag a mandulámat sem kell kiven
ni. Az éjszaka rémes álmom volt. Azt 
álmodtam, hogy: strandolok...

Az nj kéményseprési rendelet
ismertetésére vonatkozó közleményre hi
vatkozással hozzánk intézett kérdésekre 
válaszolólag közöljük, hogy :

A rendelet szerint csak azok a ké
mények esnek rendszeres seprés alá, 
amelyek egész éven át használatban 
vannak. Azon kémények után, amelyek 
az év csak bizonyos szakában vannak 
használatban, csak a használat idejére 
kell kéményseprési dijat fizetni. A ren
delet előírja, hogy a használatban levő 
kéményeket havonként legalább egyszer 
seperni kell. Általában a rendelet a ké
mények tisztításáért a kéményseprőmes
tereket teszi felelőssé. Oly esetben, ami-

Árvagyermek az utcasarkon.
Vézna árva gyermek 
Ül az utcasarkon.
Sok-sok ember megy át 
Az elhagyott parkon.
Minden tizediknek 
Meglágyul a szive 
S odadob egy garast 
A gyermek ölibe.
Elered az eső, ő szegény 
Tovább ül vacogva,
Ha nem keres valamit,
Nem lesz majd vacsora.
Pedig anyja meghalt,
Apja munka nélkül,
Sok kis testvér 
Az éhségtől szédül.
Felázik az utca 
A sűrű esőtől.
Potyognak a könnyek 
Mindkettőnk szeméből.

Balta Sándor.

H e n r ik  b á c s i .
(Folytatás és vége.)

Geduly Henrik a pozsonyi ev. theo- 
lógia elvégzése után Zólyomba került 
káplánnak, Thébusz János mellé. Majd 
két év múlva Nyíregyházára választot
ták meg segédlelkésznek az élemedett 
korú Bartholomaeides Jani bácsi olda
lára. A Gedulyak családi viszonyait és 
összeköttetéseit már kellőkép ismertet
ve, mondanunk sem kell, hogy úgy Zó
lyomban, mint Nyíregyházán is rokon 
pap mellett káplánoskodott az ifjú Hen
rik, mint ahogy 1911-ben szintén a ro
kon Zelenka Pál helyét foglalta el a 
tiszai egyházkerület püspöki méltósá
gában.

Még segédlelkész korában megpá
lyázta a (megint csak rokon) Reguly Pál

halálával megüresedett klenóczi lelkészt 
állást, ám a választáson — szégyen ide, 
szégyen oda, de be kell vallanunk — 
megbukott. Kétségtelen, hogy az akkor 
már kiváló szónok hírében álló, tehet
séges ifjút igen bántotta a nem várt 
kudarc. Mert a négyezer hivőt számláló 
klenóczi egyház lelkipásztorának lenni, 
nem utolsó dolog. Úgy tekintély, mint 
jövedelem dolgában... Hanem a Gond
viselés utjai kifürkészhetetlenek. Azé a 
Gondviselésé, melyet már a Geduly 
Henrik pap ősei is nagy G vei Írtak, 
s mely a bécsi Erdődy-ház barokk fedele 
alól Lónyabányán, Pozsonyban s Zó- 
lyomon át Kienócz kikerülésével Nyír
egyházára, majd a tiszai kerület püspöki 
székébe vezette pártfogoltját. Ha most 
visszatekint eredményekben gazdag élet
pályájára a jubiláló püspök, ily furcsa 
diskurzust is folytathat önmagával néha:

— Te, Henrik ! Ha téged akkor meg
választanak Klenóczra papnak s ha te 
abban a rimamenti faluban ragadsz, 
nem valószínű, hogy máma egyetemes 
püspök, felsőházi tag és nagyméltóságu 
ur lennél !...

Mert az érvényesülésnek, karriérnek 
igen fontos tényezője a közszereplés, 
a város, mig Isten háta mögött egy-egy 
Baradnán, Bugyinán mennyi fényes te
hetség rozsdásodott már be, mennyi ta
lentum, szép ígéret ragadt el a járatlan 
utakon és feneketlen sárban.

Geduly Henrik öt és fél esztendeig 
volt segédlelkész és hitoktató Nyíregy
házán s a millénium évében választot
ták meg azután nyíregyházai rendes 
lelkésszé, az elhunyt Farbaky József 
helyére. Az a Gondviselés, mely biztos 
kezekkel vezette jelöltjét a tiszai kerület 
püspöki széke felé, útközben nem na
gyon sietett. A bölcs mondás: „Lassan 
járj, tovább érsz", bizonyára onnan fent- 
ről, a minden áldások Kútfejétől szár
mazik........ Zólyom után még öt és fél
esztendőt káplánoskodni Nyíregyházán,

hosszú idő egy életpálya kezdetén. Mond
juk el ennek az öt és félévnek is a 
történetét:

Említettük már, hogy a nyíregyházai 
pap, Bartholomaeides János már igen 
élemedett korú volt, amikor Geduly 
Henrik segédlelkésznek melléje került. 
A familia és a nevelőatya, Elek bácsi 
örömmel vették a dolgot, mert iiyetén- 
kép gondolkoztak:

— Az a vén Bartholomaeides Jani 
két éven belül meghal s akkor a Hen
rik fiú kerül a helyére... Városi pap 
lesz, még sokra viheti...

Hanem teltek, múltak az esztendők s 
az öreg Bartholomaeides, a rokonság 
minden bosszankodása és sürgetése el
lenére csak nem akart elhurcolkodni az 
Ábrahám kebelére. Sőt úgy volt vele, 
mint a többi Bartholomaeidessel, (lásd 
a most élők közül a nyolcvan és egy
néhány éves Irén nénit Losonczon s a 
nyolcvan felé járó Adél nénit, a rozs
nyói leánypolgári volt igazgatónőjét), 
hogy csak a hetvenedik életévén túl 
kezdett igazán élni és virulni.

Végül is a másik nyíregyházai pap, 
Farbaky sietett a Henrik sorsa felett 
töprengő rokonság segítségére, a Nyír
ség székvárosából elköltözve ama szebb 
és jobb hazába. Az elpusztíthatatlan 
Jani bácsi pedig még számos éven át 
fungált együtt Henrik öccsével és pap
társával a nyíregyházai nagytemplomban. 

*
Valamikor a világháború utáni évek

ben történt, hogy az egyik előkelő bu
dapesti napilap annak rendje és módja 
szerint elparentálta Geduly Henriket, a 
hirek elején hasábos nekrológot jelen
tetve meg a magyar evangélikus egyház 
nagy halottjáról.

A kérdéses számban elszomorodott 
szívvel s megdöbbenéssel olvashatta az 
egész lutheránia s a Gedulyak kiterjedt 
rokonsága:

— Geduly Henrik, nyíregyházai lel

kész, a tiszai evang. egyházkerület püs
pöke, felsőházi tag, stb. stb., aki 1866 
október 24-én született Bécsben s isko
láit Selmecbányán, majd Pozsonyban 
végezte stb. stb......  folyó hó 26-án rö
vid szenvedés után az Úrban csendesen 
elhunyt...

Bizonyára számos részvét távirat ér
kezett a közélet előkelőségeitől s rokon
ságtól a nyíregyházai egyház és a bú
suló özvegy cimére, mikorra tisztázódott 
a tévedés, hogy nem Geduly Henrik ha- 
lálozott el, hanem a püspök testvére, 
Lajos, a pestkörnyéki pap.

A nem mindennapos hírlapi kacsát 
egyik unokaöcsém az iratai közt ma is 
őrzi. Viszont az ő lelkén szárad, hogy 
a krónikás a Geduly anekdoták feldol
gozásánál gyakori arcpirulások köze
pette ily bizonytalan od buka do buka 
adatokkal kénytelen előállni: „Valami
kor a világháború után." ...„Egy előke
lő pesti napilap." ...„Valahol Pest kör
nyékén volt pap"...

Néhány héttel ezelőit Írtam ugyanis 
Erő öcsémnek, megkérve őt, lenne szi
ves a rendelkezésemre bocsátani a Nem
zeti Újság vagy Magyarság idevonatko
zó számát. Amilyen jó rokon és kereszt
apa azonban az én Ernő öcsém, épp 
oly rossz levélíró. A válasz egyre késik, 
én pedig nem várhatok 1937-ig, mikor 
is már igazán nem lenne aktuális Ge
duly Henrik 1936. évi május hó 15 és 
16 napján lefolyt püspöki jubileumáról 
Írni.

A megemlékezést egy jókívánsággal 
zárjuk le. A közhit úgy tudja, hogy aki
nek egyszer már valami tévedés folytán 
halálhírét költötték, azt igen hosszú élet
tel szokta megáldani a Gondviselés.

Adja Isten, hogy a néphit Geduly Hen
riknél, a tiszai egyházkerület érdemes 
püspökénél is valóra váljon.

Szilveszter.
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kor a kéményseprőmester hivatásában 
bármiképen akadályozva volna, köteles 
ezt az illetékes tüzrendészeti szervnek 
azonnal bejelenteni.

A rendelet a kéményseprőmesterek 
terhére megállapítja, hogy azok minden 
1500 kémény után egy egy és ha a 
maradékszám az ezret meghaladja, úgy 
e g y  újabb alkalmazottat kötelesek tar
tani. A rendeletnek ez az intézkedése 
e l e j é t  kívánja venni annak, hogy az al
kalmazott munkájával túlhalmoztassék 
és így munkáját hanyagul végezze.

Csövek seprése 2 m. hosszú csőig 50 
fillér, 2—5 m.-ig 1 korona. Minden to
vábbi méter 20 fillér.

Takaréktűzhelyek (Sparhert) vizmele 
gitővel, egy csővel 1 korona, két csővel 
T40 kor., három csővel 1'80 korona.

Kályha vagy kemenceseprés 1*20 kor.
Cserépkályhatisztitás (tapasztás nél

kül) 2'40 korona.
a rendelet szerint a kéményseprő- 

mesternek nemcsak a seprés, hanem 
évenként legalább kétszer a szemét el
távolítása is kötelessége. Rendkívül fon
tos a rendeletnek azon intézkedése, 
amely a községen kívüli kéménysep
résre vonatkozik. A rendelet szerint a 
major, erdészlak, malom stb. kémények 
sepréséért 1 km. távolságon túl 1*50 fill. 
!6 km. távolság után 2 korona dij fize
tendő.

Telepeken, ahol legaláab 5 épület 
van, ezen kémények után csak a rendes 
dij  fizetendő.

Veretlenül 
az élen !

Csak a Jól edzett 

és helyesen táplált 

test erős és kitartó. 

Ceres az ételt táp

lálóvá és könnyen 

emészthetővé teszi.

A Z
FROSSE TEVŐ NOVENYZSIR

A lakóházak padlásain, s azon pad
lásokon, ahol kémény van, továbbá asz
talos, bognár stb. műhelyekben nem 
szabad felhalmozni gyúlékony anyago
kat, sem gabonát, szénát, szalmát, gyú
lékony takarmánynemüeket stb. (A lég
védelmi rendelkezés szerint folyó évi 
szept 30-ig a gyúlékony anyagoktól a 
padlások is ily értelemben takaritandók 
ki. Gyúlékony anyag alatt tehát fabúto
rok, könyvek, ferslógok, képek, képke
retek s hasonló tárgyak nem érthetők.)

a központi országos vasúti tanácsnál 
mozgalmának sikere érdekében.

* Uj fényképészeti műterem váro
sunkban. Weizer ka  — Weizer Károly 
nyug. körjegyző leánya — aki a múlt 
évben kitüntetéssel végezte a Státní 
grafická Skolán Prágában az egyéves 
fényképészmesteri iskolát és fényképész- 
mesteri képesítést nyert, hosszabb prá
gai gyakorlat után városunkban, a Me
gyeház (Stolicná ul.) utca 4. szám alatt 
megnyitotta a mai kor igényeinek meg
felelően, uj, modernül berendezett fény
képészeti műtermét. Minden e szakmá
ba tartozó munkát a legrövidebb időn 
belül s mindenki igényeit kielégítő ki
vitelben készít. — Esti felvételeket vil
lanyvilágítás mellett eszközöl. — Foto- 
amatőr munkák előhívását, kopirozását 
és nagyítását vállalja. Megrendelésre 
vidékre is kiutazik. — Pontos kiszolgá
lás, precíz munka és szolid ár a jel
szava ezen uj fényképészeti műterem
nek s városunk közönsége örömmel 
veszi tudomásul annak megnyitását és 
megfelelő pártfogásban fogja részesíteni 
annak agilis és előzékeny vezetőjét.

Sztrájkok a rozsnyói járásban.
Krasznahorka váralján a grófi uradalom 
földjein sztrájkba léptek az aratómun
kások. A rozsnyói járási hivatal csen
dőrséget küldött Váraljára, de a sztrájk 
mindennek dacára tovább tart.— Ugyan
csak a rozsnyói járásban bérkérdések 
miatt strájkba léptek a sütőmunkások is.

Augusztus.
A rétek dús zöldbársonya rövidrenyirtan 

ujsarjadzásba indul, a mezők rengő arany- 
kalászdisze helyén tarló kopaszsága ékte
lenkedik.

Napfestette barna emberarcokról sűrű 
cseppekben perm etez az izzadtság izmot- 
gyengitő, langyos esője s a csapzotthaju, 
barna fejekből fehéren merednek elő a mun
ka lázában csillogó szemek.

A kaszavágta élet szélesen  terpeszkedő  
kazlaiba rakódnak a pirult kalászkeresztek  
s a mezők emberrakta hegyeinek táján a há
laadás nótaim ádsága zendfil.

A talpatszuró tarlón mély nyomot vág a 
cséplőgép m ázsás, széles keréklába, füttyszó  
sivalkodik a harmatos hajnal csendjében s 
meglendül és forog a szijas kerék.

Zúg, zörög a gép. A kazalhegyek oldott 
kévéjét mohó étvággyal fogyasztja a vasm a
sina éhes gyomra. A rázósan rem egő r o s ta - , 
lepedőkről tátottszáju zsákokba pereg a 
sok-sok apró életszem  és apró villák hegyén  
újabb kazalba tolódik a kenyeretadó kincsé
től m egfosztott szalma.

Augusztus-asszony buzakalász-koszorus fe
jét büszkén em elgeti, napcsókolta piros 
arcán az Élet m osolya, mélytüzű szem eiben  
a derű fénye ragyog.

Augusztus szépsége ez.

Bensőségteljes, szép ün
nepség folyt le julius 25. és 26-án Dob- 
sinán, az oltani állami népiskola nagya 
termében. Drevek Péternek, a „Krisztus 
győzedelmeskedik" cimü egyházimű szeri 
zőjének ének- és szavalókórusa turnéja 
alkalmával igen sikerült vallásos- és 
kulturestélyt tartott, mely alkalommal 
Lucifer tragédiájának legszebb és leg
hatásosabb részletei kerültek színre, 
majd gyönyörű négyszólamú énekszá
mok tették élvezetessé a gazdag prog
ram mot.

10.000 koronára ítélték, mert az 
elsötétitési gyakorlatnál világosság 
volt nála. Most tartották meg a nagy- 
rőczei járásban az elsötétitési gyakorla
tokat. A ratkovai tanyán Okolicsányi 
nagybirtokos az előírások dacára nem 
oltotta el a világosságot és ezt a vi
gyázatlanságot drágán fizette meg. —
10.000 korona pénzbüntetéssel sújtották.

Hatósági közlemények. Az országos 
választmány 5938/1936. számú határo
zatával a Rima folyó 0.00—26 km. kö
zötti szakaszának szabályozási munká
latait Ing. Leimdörfer P. párkányi mér
nöknek adta ki 2.296.427 Kő. 44 fillér 
összegért. — A szabályozandó területet 
folyó évi augusztus hó 4-én át is adják 
a vállalkozónak.

j Nyári uta
záshoz :

■ Bőröndök, 
j Kalapdobozok

| KERCSIK-nél.
Vallásos est.

Halálozás. Zsigó Kálmánné. sz. Dri- 
musz Julianna 51 éves korában julius 
hó 30-án Klenócon meghalt. A szeret
teiért élt és munkálkodott, gondos csa
ládanya és hitves temetése nagy rész
vét mellett folyó hó 1-én ment végbe. 
Halálát férjén kívül gyermekei, unokái, 
édes anyja, testvérei s rokonai gyá
szolják.

Masaryk elnök és a kérvényezők
Masaryk köztársasági elnök címére La- 
nába állandóan számos levél érkezik, 
amelyekben a polgárok személyes ügyek
ben kérik az elnök közbenjárását. A 
Csehszlovák Távirati iroda ezúton is fi
gyelmezteti a közönséget, hogy ezeket a 
kérvényeket Masaryk elnöknek nem le
het átadni, az elnök nyugalma érdekében. 
Minthogy a különböző ügyek határidő
höz vannak kötve, a kérvényezők érde
kében áll, hogy közvetlenül az illetékes 
hatóságokhoz forduljanak.

Minden gondos háziasszony gyüm öcssze- 
zón idején PAPÍRSZALVÉTÁT használjon; 
kapható a Literaturában, Jánosi ucca 6.

Tovább folytatja akcióját a keres
kedelmi testület. Megírtuk lapunk előző 
számában, hogy a helybeli kereskedelmi 
grémium agilis elnöksége életrevaló 
mozgalmat indított meg a Feled-Rima- 
szombat-Tiszolczi vasútvonalnak a fővo
nalba való bekapcsolása, illetve fővo
nallá való átalakítása ügyében. — A 
kereskedelmi testület most tovább foly
tatja megkezdett akcióját és julius hó 
23-án városunk és Tiszolcz község kép
viselőtestületeihez, valamint a rimaszom
bati járási választmányhoz, a beszterce
bányai kereskedelmi kamarához, a po
zsonyi országos szövetséghez memoran
dumot intézett, amelyben kéri, hogy 
mozgalmát tegyék magukévá, azzal ér
demlegesen foglalkozzanak és hasonló 
felterjesztést intézzenek a központi or
szágos vasúti tanácshoz, kérve a javas
lat kedvező dintézését. — A kereske
delmi Testület ösmeretes mozgalmának 
teljesülése esetén városunk gazdasági, 
ipari és kereskedelmi életére hatalmas 
fejlődést jelentene és az idegenforgalom 
erőteljes fellendítését vonná maga után. 
Kereskedelmi testületünk felkéri támo
gatásra a parlamenti frakciókat is és 
szükség esetén deputáció is el fog járni

Bányászszerencsétlenség Rozsnyó 
mellett. Kedden délután szerencsétlen
ség történt a Rozsnyó melletti Csúcsom 
községhez tartozó Antimon bányában. 
A lezuhanó kőzet betemetett két bá
nyászt, Kvasznicska Istvánt és Faltusz 
Ferencet, mindkettő családos ember. — 
A mentési munkálatok azonnal megkez
dődtek, de eddig még nem jártak ered
ménnyel. Valószínű, hogy mire a bányá
szokra rátalálnak, már halottak lesznek. 
A felelősség megállapítására megindult 
a vizsgálat.

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

Betöltötték a helypénzszedési el
lenőri állást. Rimaszombat városa pá
lyázatot hirdetett városi helypénzszedési 
ellenőri állásra, melyet julius hó 28-án 
megtartott tanácsülésen döntöttek el, 
amikor is négy pályázó közül szavazat- 
többséggel Jelűnek Henrik helybeli la
kosnak juttatták oda az ellenőri állást. 
Az uj ellenőr működését augusztus hó
1-én kezdi meg.

Bevezetik a vízvezetéket a Fürdő 
utcába és a városi gyepmesteri te
lepre. Városunk tanácsa pályázatot írt 
ki a Fürdő utcai és városi gyepmesteri 
telep vízvezetékének kiépítésére. — 
Összesen négy ajánlat adatott be, ame
lyekből a Fürdő utcai munkát a legol
csóbb ajánlatot tevő Berger Oszkár hely
beli vízvezetéki vállalkozó kapta meg 
18.664 KS összegben, mig a városi gyep
mesteri telep vízvezetékének elkészítésé
re vonatkozólag a Hlozek János helybeli 
vízvezetéki vállalkozó ajánlata, mint 
szintén legolcsóbb ajánlat 1.729 K5 ösz- 
szegben fogadtatott el, illetve a városi 
tanács a fenti két legolcsóbb ajánlatte
vőt bízta meg a vízvezetéki munkálatok 
elkészítésével. — A szóbanforgó mun
kálatok azonnal tnegkezdendők s a pá
lyázati feltételekben kikötött két hónap 
leforgása alatt befejezendők.

Viszontárusoknak 9 óra előtt nem 
szabad vásárolni. Az egész város kö
zönségének legnagyobb örömére, a hely
beli piactéren megjelent a figyelmeztető 
tábla : Viszonteldrusitók csak 9 óra után 
vásárolhatnak! Reméljük, hogy ennek a

í  1 0 0 ° o  ízlés, 100°ío minőség, 1 0 0 ° l0 választék j
| jellemzi divatárúimat! j
|  Figyelmet érdemelnek férfi ing-különlegességeim , pullovereim |  
|  és príma minőségit fürdő-trikóim. 1
|  Méret utáni úri öltönyeim jó hírneve mind jobban terjed. |
2 Kérem kirakataim szives m egtekintését. |
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Kinő APOLLO m ozgő
Szombaton és vasárnap, augusztus i-2-án 
világismert nagyfilm H. H. Ewers regénye 

nyomán. Bomba siker!:
Prágai diák

A. Wolbrilck, Dorothea Wieck, Th. Loos.

Szerdán, aug. 5-én szenzációs kalandor 
filmek :

A dzsungel törvénye, Vadnyugat.
Csütörtökön, aug. 6-án gyönyörű filmalko
tás A. Günther regénye nyomán. Érdekfe- 

szitő, megható dráma :
A szent és rajongója.

H. Knotek, Hans Stüve, Friedrich Ulmer.

figyelmeztetésnek érvényt szerez a ha
tóság s ezentúl nem fordul elő majd, 
hogy a piac hiénái a közönség hátrá
nyára garázdálkodhassanak. A közönség 
maga is támogassa rendteremtő munká
jában a hatóságot s a rendelet esetle
ges áthágóit szolgáltassa nyomban a 
rendőrség kezére.

Olcsó német és franczia órákat ad
Özv. Tranovszky Károlyné. 

Rózsa-utca 24. sz. alatt.

Rágalmazásért elitéit cigányasszo
nyok. Sárközi Teréz és Julis oláhcigány- 
asszonyok feljelentették a feledi csend
őröket, hogy minden ok nélkül rájuk 
lőttek és szekerüket felgyújtották. — A 
vád nem bizonyult valónak s a helybeli 
kerületi bíróság mindkét cigányasszonyt 
14—14 napi fogházbüntetésre Ítélte. Az 
ítélet jogerős.

Tolvaj földművelő. Tóth Géza han- 
vai lakos, földművelő Széky földbirto
kos kölcsönadott könyveit eltulajdoní
totta, majd fegyvert, élelmiszereket és 
más tárgyakat lopott el. — A helybeli 
kerületi bíróság Vágássy-tanácsa a ma
gáról megfeledkezett földművest 8 havi 
börtönbüntetéssel sújtotta. — Az Ítélet 
jogerőre emelkedett.

Dinamitmerénylet egy erdöőr el
len. Ugorcsák József sajóházai erdőőr 
egy málnaszedő társaságra bukkant az 
erdőben, amely engedély nélkül szedte 
a málnát. — Amikor az erdőőr igazo
lásra szólította fel őket, megtámadták 
az erdőőrt és fegyverét akarták elvenni. 
Dulakodás közben a fegyver elsült s 
az egyik, engedély nélkül málnát szedő 
rudnai bányászt megsebesítette. A köte
lességét lelkiismeretesen teljesítő erdö
őr ellen szombaton éjjel 11 órakor bes
tiális módon dinamitm*rényletet követ
tek el. A gonosz tett nem sikerült, mert 
az ablakra dobott patron leesett a föld
re s ott robbant fel s Így sem a lakás
ban, sem a bentlevőkben kárt nem oko
zott. — A csendőrség megindította a 
nyomozást.

Hol vannak a padok?
Szerkesztő Ur, vájjon hol vannak? El
olvadtak talán azok is, ebben a nagy 
melegben, vagy talán csak télre akar
ják kirakni a Városkertbe? Nagy jó
sággal beígérte a város vezetősége, 
hogy : ne félj, jó batyii polgár, lesz 
kényelmes pihenő padod bőven, ha a 
messzeföldön hires városkertben, a 
százados fák árnyékában hüsölni, pi
henni akarsz! Az Ígéret: mindeddig 
csak Ígéret maradt. Megvan a sétány, 
de pad — az nincsen. Csúfságra, szé
gyenszemre ott korhad még egy-két, 
patakparti mosáshoz sulykolásra sem 
alkalmas öreg, kettérepedezett, rozs
dásszög-cifrázta, rozoga izé, amin min
dent lehet, csak ülni, pihenni nem. 
Intézkedjék hát a bölcs tanács s ha 
már megígérték, legyen is jó, kényel
mes, támlás pad a Városkertben is. 
Nem igaz, Szerkesztő Ur?

Egy elfáradt sétáló.
Sikerült amatőrfényképeket keres

nek szlovenszkói propagandacélokra.
A szlovenszkói idegenforgalmi szövet
ség közli: Augusztusban a legjobb alka
lom kínálkozik hatásos propagandafel
vételek készítésére, amelyek értékes 
szolgálatot tesznek a szlovenszkói ide
genforgalomnak. A szlovenszkói orszá
gos idegenforgalmi szövetség felszólítja 
az amatőröket, hogy ilyen fényképfelvé
teleiket küldjék be az idegenforgalmi 
szövetség cimére : Pozsony, Savoy- 
szálló.
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Filmszínház. Augusztus hő 1. és 2 án 
újra megnyílnak a filmszínház kapui, 
„Egy prágai diák" cimü nagy film elő
adásával. — E film a múlt századbeli 
diákéletből kiragadott eseményeket tárja 
elénk. Baldwin a szép Stella Júlia éne
kesnő iránt érez őszinte vonzalmat, de 
a körmönfont Karpis doktor hatalmába 
kerül, mely Baldwin énjét ördögi mó
don megváltoztatja, hogy azután tragi
kus fordulatra vezesse életét. Főszerep
lők : Adolf Wohlbrück, Dorothea Wieck, 
Th. Loos.

Augusztus 5-én kettős műsor kerül 
lepergésre: I. „A dzsungel törvénye" 
Joan Lees drámai események után kerül 
egy fegyencszökevények lakta óceáni 
szigetre, hol Taggart akarja hatalmába 
keríteni, de a fiatal Allén mindenütt 
élete kocz'káztatása mellett veszi védel
mébe.

11. A „Vadnyugat". Jim juhtolvajokat 
nyomoz és egy szép lány személyében 
találja meg a bűnöst, de ahelyett hogy 
felelősségre vonná, bűvkörébe kerül és 
többé apja tilalma ellenére sem hagyja 
már el.

Augusztus 6-án „A szent és rajon
gója" cimű filmdráma kerül a fehér 
falra. Rosemaryt, ogy gazdag földbirto
kos egyetlen anyátlan leányát, apja ki
tagadta, mert a szomszédos szegény Thor- 
stein szegődött mellé pártfogónak. Eb 
bői szerelmi idyll fejlődött, de Rose- 
marynak sokat kellett szenvednie, mig 
kivivta élete jobb sorsát.

Halálos baleset. Szombaton halálos 
kimenetelű munkásszerencsétlenség tör
tént a korláti bazaltbányában. Krajcsik 
János 53 éves munkás több társával 
együtt egy 15 méter magas bazaltszikla 
alatt töltötte déli pihenőjét. Egyszerre 
a többmázsás szikladarab hatalmas ro
bajjal levált és a munkáscsoport tagjai 
közé zuhant. A munkásoknak még ide
jében sikerült elmenekülniük, Krajcsik 
Jánost azonban az egyik lehulló szikla
darab annyira összeroncsolta, hogy még 
a kórházba szállítás előtt belehalt sérü
léseibe. A helyszíni vizagálat adatai 
szerint a szerencsétlenségért senkit sem 
terhel felelősség.

Vasvilláva! támadtak a jövedéki 
ellenőrökre. A jövedékellenőrző hivatal 
közegei csempészés gyanúja miatt ház
kutatást akartak tartani Besina János 
és Pál osgyáni gazdák lakásán. A gaz
dák vasvillával támadtak a hatósági 
közegekre, akiket a csendőrség tudott 
csak szorongatott helyzetükből kimen
teni. A két gazdát a helybeli kerületi 
bíróság fogházába szállították, több 
uszító gazda ellen pedig bűnvádi eljárás 
indult.

Csempészett lovakért: nyolc havi 
börtön. Kardos Lajos magyarországi la
kos két lovat csempészett be a köztár
saság területére és ideiglenesen Beje 
községben egy ismerősénél hagyta a 
lovakat. — A csendőrség tudomást szer
zett a csempészésről, lefoglalta a lova
kat és átadta a tornaijai rendőrségnek. 
Kardos egy éjszaka átrándult a határon, 
ellopta a lefoglalt lovakat és vissza
csempészte magyar területre. Néhány 
hét múlva ismét megjelent a környéken, 
de vesztére, mert a csendőrök felismer
ték és letartóztatták. — A rimaszombati 
kerületi bíróság most nyolc havi bör
tönre Ítélte s kimondotta, hogy a bün
tetés letöltése után örök időkre kitiltja 
a köztársaság területéről.

Segédkezett katonai bűntett elkö
vetésében : hat havi börtönre Ítélték. 
Boros Géza rimaszécsi lakos egy kato
nának katonai bűntett elkövetésében se
gédkezett s ezért a helybeli kerületi bí
róság Borost hat havi börtönre Ítélte el. 
— Boros elitéltetése miatt, az állam- 
ügyészség képviselője pedig súlyosbí
tásért fellebeztek.

A krízisen díjszabási refor
mokkal kell segíteni.

A gazdasági konjunktúra idejében az 
államvasutak a gyors- és teheráru szál
lításból évenkint egynegyed milliárd 
bevételre tettek szert. 1934 ben ezek a 
bevételek nem egész kétmilliárdra csök
kentek, azonban 1935-ken már 2068 
millióra emelkedtek. Annak ellenére, 
hogy a gazdasági krízis idején a szál
lítási bevételekben annyira átható süllye

dés állott be, a két milliárd korona be
vétel mégis csak igen jelentős bevétel, 
amely államunk valamennyi termelési 
és kereskedelmi vállalkozására nagy 
kihatással van. A vasúti díjszabásoknak 
azért mindenkor nagy figyelmet szen
teltek, nemcsak az érdekelt gazdasági 
körök, de maga a nagy nyilvánosság is, 
amely meg gyakran azt a téves nézetet 
vallotta, hogy vasutaink a gazdasági 
javulási folyamathoz csak igen csekély- 
hányaddal járultak.

Nem volna igen igazságos azt állí
tani, hogy a vasút a gazdasági bajok 
leküzdésére vonatkozó közös erőfeszí
téshez semmivel, vagy csak igen csekély 
segítséggel járult hozzá. Mindenki, aki 
az államvasutaknak az utolsó súlyos 
esztendőkben folytatott tarifapolitikáját 
jól szemügyre veszi, be fogja látni, hogy 
ebbe a tekintetben is mindent elköve
tett, ami az adott viszonyok között csak 
lehetséges volt.

1930 tói kezdődőleg, amikor a gazda
sági krízis már erősebben jelentkezett 
az államvasutak tarifa-politikájában, az 
uj viszonyokhoz való alkalmazkodásnak 
az elve érvényesült. Ennek legkifejezés- 
teljesebb ismérve, hogy a vasút áttért 
az általános rendezéstől az individuális 
és regionális nehézségeknek külön ren 
dezésére, aminek az volt az eredménye, 
hogy külön kihirdetett függeléki díjsza
bások a szállítmányok emelkedését von
ták maguk után, mert a függ. díjtételek 
lényegesen olcsóbbak voltak a rendes 
díjtételeknél.

A krízis idején még további két álta
lános jellegű rendezést vitt keresztül a 
vasút. 1932. november 1-ei érvénnyel, 
az államvasutak tarifális vonalhálózatá
nak egységesítésénél csaknem 12 addig 
át nem számított helyiérdekű vasutat 
sorozott be az egységes díjszabásba, 
amivel néhány jelentéktelen kivétellel, 
úgy a teher mint a személy-díjszabás 
átszámítását az ország egész területén 
végrehajtotta. A szállítási dijak kiszámí
tásának egyszerűsítésén kivill az az át
számítás még nagymérvű olcsóbbodást 
is jelentett a helyiérdekű vasutak és a 
fővonalak állomásai közötti viszonyla
tokban. A másik jelentős intézkedése 
pedig az volt, hogy 1934. évtől kezdő
dőleg a kiviteli árukra, nevezetesen vas 
és faáru szállítmányokra 30% nagyobb 
kedvezményt vezetett be, 1935. január 
hó 1-től kezdődőleg pedig még további 
kiviteli árakra is.

A rendezéseknek nagy jelentősége 
abban van, hogy a statisztikai adatok 
szerint, nem tekintve a szénszállítmá
nyokra, az egész bevételnek több mint 
60% olyan árura esik, amelyet a vasúti 
függ. díjtételek alapján szállított. Nin
csen jelentősebb üzem vagy ipari ága
zat, amely nem venné ki a maga részét 
ezekből a díjkedvezményekből.

Ez pedig természetszerűleg azzal járt, 
hogy az átszámításból és a kiviteli díj
kedvezményekből adódó bevételi hiány
nyal együtt körülbelül 10—15% keve
sebbet tett ki az összbevétel. Ez a szá
zalék nem jelenti azonban az egyes 
esetekben engedélyezett díjkedvezmé
nyek magasságát, mert a kedvezmények 
a rendes díjtételeknek 20—60% is ki
teszik. Azért bátran állíthatjuk, hogy a 
vasútnak az ár szabályozására és ki
egyenlítésére vonatkozó hatása igen fi
gyelemre mélfó.

Államunk ipara és féláru termelése a 
vasútnak a külfölddel való viszonyunk 
megtartását és kiterjesztését is köteles
ségévé teszi. A vasút ezt a feladatát 
nem is hanyagolja el és a kiviteli díj
szabásoknak alkalmazkodásán, valamint 
a külföldi kötelékeknek kiegészítésén 
kívül mindig uj kilépő utak létesítésén 
fáradozik. így 1934. év február 1-től 
érvényes az uj csehszlovák-belga köte- 
léki díjszabás, 1934. szeptember 1-étől 
a francia-luxenburg-csehszlovák köte- 
léki díjszabás, 1935. augusztus 1-én pe
dig kihirdettetett a kis entente vasúti 
köteléke a Constanzai kikötő és a cseh
szlovák államvasutak állomásai közötti 
áruk szállítására és 1936. január 1-től 
kezdődőleg a spanyol-csehszlovák köz
vetlen köteléki díjszabás alapján is le
het már kifelé árukat szállítani.

Miután a szállítás kereskedelmi ügy
let, a vasutak érdeke, hogy minél több 
szállítója legyen. Ennek tudatában a 
vasút azon van, hogy mindazokat a 
szállítmányokat is a maga részére biz
tosítsa, a melyek elkerülik a területét. 
A díjkedvezmények engedélyezése itt

jó eredménnyel jár és államunk vasut- 
jai mindinkább Középeurópa útjaivá 
válnak.

A vállalkozót azonban nemcsak az 
árak érdeklik, de érdeklődik az üzem 
többi körülményeiről is, igy különösen 
a gyorsaságról és a szállítás biztonsá
gáról. Ebben a tekintetben is figyelemre 
méltó előhaladást tanúsított a vasút, 
különösen a krízis éveiben, mert sike
rült a szállítási időt a legrövidebb idő
re szorítani és az elveszés és a sérülés 
veszélyét azon minimum alá lenyomni, 
amellyel a leggondosabb kereskedő is 
számolni kénytelen.

A vasút azonban nem elégszik meg 
azzal, amit eddig a gazdasági élet 
följavitására és védelmére tett, hanem 
állandóan arra törekszik, hogy a jobb 
gazdasági jövő kiépítésének munkájá
ban minél nagyobb részt vegyen. Eb 
ben a tekintetben igyekszik az álla
munk földrajzi helyzetéből és a gazda
sági berendezkedéséből folyó tarifális 
kérdéseket megoldani, illetőleg megta
lálni a módot, miképen lehetne a szál
lítási költségek problémáját a gazdasági 
számok megváltozott rendezésének kere
tén belül megfejteni. Óriási anyagot kell 
itt előkészíteni és nagy számításokat 
végezni. Éppen azért a nagy tarifa- 
reformmal nem is lehet a jövő év vé
génél hamarabb számítani. Különösen 
fontos a fedezet kérdése, amely a re
formmal jár, mert minden díjszabási 
mérséklés a vasút háztartásában a szál
lítási bevételek csökkenésében mutat
kozik. De azért mégis csak lehet azt 
mondani, hogy fedezetet magában a 
vasútnál is lehetne találni, mert vannak 
a vasútnál bizonyos források, amelyeket 
legalább részben lehetne a hiányok ki
egyenlítésére felhasználni.

Bár még most nem lehet előre meg
határozni, mikor és milyen mértékben 
építik ki a jobb gazdasági jövő tarifa
politikájának alappilléreit, mégis csak 
remélni lehet, hogy a munka elkészül 
és hogy sikerült lesz, mert itt az összes 
már eddig elvégzett munkákat kell to
vább folytatni, amelyek a krízis legne
hezebb éveiben sem nélkülözték a vas 
útnak a gazdasági élet összes rétegei
vel való ésszerű és sikeres együttmű
ködés jeleit.

S P O R T .
Jó úton a RÁC— RME egyesülés.
Örömmel közölhetjük, hogy két sport

egyletünk egyesítésére vonatkozó tár
gyalások mindkét fél megértő és sport
szeretettől áthatott álláspontja folytán a 
legjobb mederben haladnak a megvaló
sulás felé. Remélhetőleg rövidesen már 
konkrét tényeket közölhetünk.

RME—TMSC barátságos mérkőzés 
lesz vasárnap, aug. 2 án a tamásfalai 
pályán délután fél 6 órai kezdettel. — 
Előtte 4 órakor előmérkőzés.

A szerkesztő üzenetei.
B. B. Szegény gólyamadár, ha tudta 

volna, hogy igy éneklik meg. Hagyjuk 
nyugodtan pihenni.

N. V. Az egyik panasz már orvosol
tatok : a piactéren ott a figyelmeztető 
tábla. A másik orvoslására sor kerül.

Lljő. Megkaptam. Köszönöm. Majd 
érdemben beszélünk róla. Üdvözlünk.

Strandoló. Bizony jó lenne. Pénzkér
dés az egész. Reméljük, egyszer mégis 
csak megvalósul. Addig?— tessék csak 
élvezni a pocsétát s utána — fürödjön 
meg otthon.

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

Értesítés.
Értesítem a n. é. közönséget, hogy 

édesatyám
czipészm űhelyét átvettem.

Készítek üzleti árban mérték után női és 
férfi cipőket és szakszerű javításokat: 

Női talpalás . . .  Kő 7 — 
női sarkalás . . .  Kő 2'—
Férfi talpalás . . .  Kő 10'—
Férfi sarkalás . . .  Kő 4'— 

Munkanélkülieknek : Kő. 1 olcsóbban. 
Kérem a n. é. közönség szives párt

fogását.
S1PULA GYULA,

cipészmester. Tompa-ut. 32.

Keresek 3— 5 szobás
confortos, szépfekvésü lakást okt. t-re.

Cím: e lap kiadóhivatalában.

Kiadó emeleti lakás.
Négy szoba komforttal.
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Cim : e lap kiadóhivatalában.

Egyemeletes ház
Rím. Sobotán a Jánosi-utcában elő
nyös áron eladó. — Közelebbi felvilá
gosítással : Rol’nícka vzájomná poklad- 

nlca, Rím. Sobota szolgál.

Két- vagy háromszobás
la k á s t  k e r e se k  m ielőbbre.

Dr. Machnyik Andor gazd. tanár 
Komarno (Komárom).

M e g h í v ó .
A R i m a s z o m b a t i  Munkás

Egyetértés közli, hogy augusztus 
hó 16-án d. u. fél 2 órai kezdettel 
a rimaszombati Járási Ipartársulati 
Székház nagytermében tartja

r e n d k ív ü li közgyűlését,
melyre ezúton hívja meg t. tagjait

a Vezetőség. 
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. A múlt gyűlés jegyzőkönyvé

nek felolvasása és hitelesítése.
3. Névváltoztatás.
4. Esetleges indítványok.
Amennyiben a rendkívüli közgyűlés 

szükséges tagmennyisége a gyűlés meg
nyitásakor nem volna jelen, úgy 1 óra 
késéssel, tekintet nélkül a tagok létszá
mára, a gyűlés határozatképes.

Rimaszombat, 1936. julius 31.,
Elnökség;

Meghívó.
A Rimaszombati Atlétikai Club 
Elnöksége ezúttal hívja meg t. 
tagjait az augusztus hó 16-án d. u. 
3 órai kezdettel a rimaszombati 
Járási Ipartársulati Székház nagy
termében megtartandó

rendkívüli közgyűlésére.
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. A múlt gyűlés jegyzőkönyvé

nek felolvasása és hitelesítése.
3. Határozat a RÁC—RME fúzió 

kérdésében.
4. Esetleges indítványok.
Amennyiben a rendkívüli közgyűlés 

megnyitásakor a szükséges tagmennyi
ség nem volna jelen, úgy 1 órai késes
sel, tekintet nélkül a tagok létszámára, 
a gyűlés határozatképes.

Rimaszombat, 1936. julius 31.
Az elnökség.

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


