
R IM A SZO M BA T, 1936 . S Z E P T E M B E R ^ O . 38. SZÁMX V I. É V .

Kozm etikai-,
betegápolási-

Foto-cikkek
G L A S E R n á

Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rimaszombati járási magyar közművelődési 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 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

A hlrlapbélyeg használatát a kassai postaigazgatóság rimaszombati feladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

A spanyol polgárháború tanulságai.
Spanyolföldün nem úgy megy 

semmi, mint máshol. Évszázadok 
óta híres arról a spanyol nép, hogy 
sokkal temperamentumosabb, mint 
a világ más népei.

A népvándorlás gót népei keve
redtek itt a római gyarmatosok vé
rével, akikhez a félsziget ős lakói 
kelták, iberek, baszkok is járultak. 
Az utóbbiak a Pyrenei hegység 
északi oldalain a francia határ 
mentén tisztán is megmaradtak és 
most is szerepelnek a polgárhábo
rúban San Sebastian körül.

Ezekhez járultak a 8-ik század 
elején a mórok, akik Afrikából jövet 
elfoglalták ezt a szép félszigetet, 
miután Xeres de la Frontéra mel
letti ütközetben megtörték a spa
nyol nép erejét. A következő szá
zadban még Nagy Károly hatalma 
sem volt elég erős arra, hogy a 
mórokat legyőzze, ő azután jó ba
rátságban élt Harun A! Rasiddal, 
az igazságáról nevezetes kalifával.

A móroknak Granada táján volt 
a központjuk, mostanáig fennma
radt az Alhambra nevű gyönyörű 
művészi palota, amelyet a polgár
háború alatt lőttek rommá az elke
seredett véres harcokban.

Csak 700 év múlva tudták a 
mórok hatalmát megtörni az erőre 
kapott spanyol urak s a 15-ik 
század vége felé Castilia és Arra- 
gónia egyesült, amikor az előbbi
nek királynője Izabella feleségül 
ment Arragónia urához: Ferdinánd- 
hoz. Izabella neve ismeretes Ame
rika fölfedezéséről, mert ő hallgatta 
meg a genuai Kolumbus Kristóf 
terveit s ő adott neki 3 hajót az 
útra.

A nyugaton fölfedezett földek 
mind Spanyolország gyarmataivá 
lettek, csak az északi részeken 
próbálkoztak később angol és fran
cia hajósok is fölfedezni azt, ami 
a spanyoloknak nem kellett. i

Rengeteg arany és más kincsek 
jutottak az uj földekről Spanyolor
szágba, de mégsem gazdagodott 
azokkal az anyaország, mert nem 
űzött okszerű gazdálkodást, csak a 
pompa és fény hideg, büszke su
garai villogtak a trón körül s olt 
alakult ki a hirneves spanyol kirá
lyi etikett minden formalizmusával.

A mór vérrel is keveredett spa
nyol nép aztán véres játékokban:; 
bikaviadalokban lelte kedvét. Tor-j 
quemada pedig szerzett nekik I 
más játékokat is, valódi emberi vér-; 
rel. Hogy az ország szellemi egy-! 
ségét megóvja, üldözte és kinpadra 
vonatta a moriskókat (gyanús hitü!

mórokat) azután a régóta letelepe
dett zsidókat és mindazokat, akik 
a hitújítás körül próbálkoztak. Eze
ket Torquemada inkviziciós törvény
széke válogatott kegyetlen tortúrák
kal gyötörte meg, javaikat is elko
bozták és evvel az országnak hit
beli egységét sikerült megóvniok; 
de az ország, amely V. Károly ide
jén olyan nagy volt, hogy országá
ban a nap sohasem ment le, mert 
a földgömb minden részén voltak 
gyarmatai: mégis néhány évtized
del később elvesztette tengeri ha
talmát, amikor a híres spanyol ar
mada hajóhad elpusztult s lassan
ként a hollandok és angolok lettek 
a tengerek uraivá.

Spanyolország sorsa a hanyat
lás lett, kivált mikor a múlt század 
elején Spanyol-Amerika államai is 
önállókká lettek.

A spanyol nép nehéz gazdasági 
viszonyai a legújabb idők folytán 
megszülték a köztársaságot s a 
köztársaság leple alatt anarchia és 
kommunizmus kapott lábra az el
hanyagolt országban.

Vérengzések, templomok égetése, 
kolostorok kifosztása, papok legyil- 
kolása s az ellenpárton levő urak 
kegyetlen kivégzése jellemzi az 
évek óta folyó harcokat váltakozó 
kormányok alatt.

Az idén a vallásos intelligencia 
a hadsereg jó részével s a föld
műves néppel szövetkezve, Franco 
tábornok vezetése alatt elhatározta, 
hogy véget vet a bolsevista és 
anarchista pártok mindinkább ter
jedő hatalmának és visszafoglalja 
az országot az intelligensebb és 
műveltebb elemek vezetése alá.

A vállalkozás hosszas, kemény 
harcokra, olyan véres polgárhábo
rúra vezetett, amely ritkítja a pár
ját és ilyen kegyetlen talán csak 
a spanyol földön lehetséges.

Az egész világ fölfigyelt erre a 
polgárháborúra. Elhomályosult már 
Abesszínia előbb közérdekű vesz 
tesége, elhomályosultak a német 
vezér önállósító rendelkezései. Sőt 
most Olaszország és Németország 
is Spanyolországot figyeli s ezen 
az országon van a szeme Angliá
nak és Franciaországnak s a világ 
kisebb országainak is. Hogy az 
orosz szovjet főfigyelme is ide irá
nyul : az természetes, hiszen a ná
lunk is jól ismert Kun Béla is 
Spanyolországba vonult néhány ve
zéremberrel, hogy ott szítsa a bol- 
sevizmus parázsló tüzét.

Ilyenformán a spanyol polgár
háború világnézeti harccá fejlődött,

ahol a szembenálló világnézetek 
elkeseredetten, engesztelhetetlen 

| gyűlölettel rontanak egymás ellen.
Ez teszi ezt a háborút olyan ve

szedelmessé és ezért olyan félel
metes dolog volna ennek a hábo
rúnak kiterjedése.

Minden államban vannak kom
munisták és fascisták. Vagyis az 
előbbiek a proletár diktatúrát akar
ják a nép alsó rétegeinek uralmá
val; az utóbbiak a művelt elemek 
uralmát kívánják megalkotni.

Borzasztó volna, ha ez a harc 
az egész világra kiterjedne, mert 
ez a harc, örök harc formájában 
tombolna s nem lehetne a végét 
látni, ehhez képest a múlt világhá
ború gyerekszámba menne a hadi 
technika mai fejlettsége mellett.

Elsorvadna ebben az egész em
beri kultúrának minden virága s 
minden, ami szép és kedves a föl
dön. Belevonná az állami élet min
denhatósága a gazdasági, tudomá
nyos életet s azután a családot is 
a kérlelhetetlen gyűlöletnek ebbe 
a feneketlen örvényébe, hogy ott 
tomboljon a dühödt harc gyűlöle
tes izzásában az egész emberiség,

Modern varázslók  
az európai piacon.

A berlini olimpiászon szereplő ver
senyzők egyértelmiileg mutatnak rá arra 
az érdekes és gondolkozásra késztető je
lenségre, hogy a német bajnokságokat 
nagyrészt Hitler kancellár személyes 
jelenléte és „varázsos hatása" hozta 
létre. Maguk a német versenyzők Is azt 
állítják és többen kézzelfoghatófag be 
is bizonyították, hogy a kancellár jelen
létében addigi tudásuk és erejük határ
talan fölfokozásával a legnagyobb ered
ményt érték el és kivívták a bajnok
ságot.

Az ilyen letagadhatatlan tünetek előtt 
nem szabad szó nélkül elmenni és sze
met hunyni. A modern államélet sok 
feltűnő jelensége magyarázható meg 
velük s a jövőre nézve iránymutatással 
is szolgálnak. Az ókori legendás kor
szakbeli varázslók misztikus hatása ujul 
föl, uj formában. Különös és egyszer
smind tanulságot rejtő tények ezek. 
Franz Mesner óta, aki a lélektani mély
kutatás apjának tekinthető, teljesen uj 
megvilágításban ismerjük az emberek
nek az emberre való hatását és azokat 
a szinte korlátlan befolyási lehetősége
ket, amit a lélektani tényezők adnak. A 
szemmel verés primitiv hitétől kezdve 
minden irányú lelki befolyáson keresz
tül a tömegek hihetetlen arányú lenyü- 
gözéséig eddig érthetetlen és hihetetlen 
példákat látunk. A lélektani kutatások 
utjának egy másik csodálatos útjelzője 
volt Mary Eddy, ez a rejtélyes és köd
be burkolódzó parasztasszony, aki va
lósággal a vallásalapitók és hitujitók 
bűvös erejével vonta magához a nagy
tömegeket.

Teljesen érthető és elfogadható tehát

amíg ki nem irtja egymást a föld 
színéről.

Ilyen perspektívákat tár föl a spa
nyol polgárháború képe kicsinyben.

Jó lenne tenni róla, amig nem 
késő, hogy ezek az állapotok ne 
váljanak általánosakká.

Meg kellene előzni a gyűlölet 
müveit, okos szeretettel, embersé
ges fölvilágositással. A müveit em
berek ne zárkózzanak el az ala
csonyabb sorsuak elől ridegen, ha
nem ahol lehet, segítsék őket éhe
zésükben, nyomorukban, nehéz vi
szonyaik közt a szeretet műveivel 
és ne sajnáljanak a jó szó fegy
vereivel is hatni reájuk s ne utá
nozzák az alsóbb osztályok érdes, 
durvább modorát.

Hanem emellett szövetkezzenek 
egymás segítésére is tisztességes, 
nemesebb módon, hogy meglepe
tés ne érje őket s ne adják ki ke
zükből a vezető szerepet, amely 
őket illeti, ha önzetlen, tisztességes 
módon kezelik ezt a vezető sze
repet.

Így felkészülve, még meg lehet 
akadályozni a fölfordulás dulását.

—X—

a német versenyzőknek ez a vallása s 
méltán kell fontosságot tulajdonítani 
neki, mert a lelki jelenségek egyszerű 
magyarázatával bonyolult tömeglélektani 
problémák oldhatók meg.

A háború utáni évek története a 
meglepetések egész sorával szolgált az 
emberiségnek. A kapkodó, szétzilált, 
tévelygő és nagy tömegekben gyerekes 
emberiségnek, amely mindig kereste és 
keresi a vezetőjét. Veszély esetében kü
lönösen. Ennek az ősi ösztönnek érthető 
következménye az, ha a viszonyok ren
dezetlensége, bonyolult politikai és gaz
dasági kérdések útvesztője és a teljesen 
feborult lelkiegyensúly arra kényszerűi 
a tömegeket, hogy vakon rábízzák ma
gukat egy emberre. Egy vezetőre, dik
tátorra, varázslóra, aki mindenre ható 
s szinte villamos feszültségével, ideg
életének parancsoló nyugalmával, óriási 
akaraterejével és talán két szeme tüzé- 
vel irányit.

Ez magyarázza meg azt, hogy Mus
solini egy harmadrendűvé sülyedt, sok
szor már gúnyolt, kifáradt és petyhüdt 
nemzetben fölkelti a római ideál gon
dolatát. Kiváltja belőle a legnagyobb 
belső erőt, és fel sem tételezett külső 
lendületet. Egy évtized alatt magasra 
helyezi a népet s döntően biztosit sze
repet számára a világ fórumán. Ebből 
következik Hitler tüneményes és szinte 
titokzatos hatása népére, Kemal pasa, 
óriási presztízse, a többi diktátorok sze
repe. Éz a hatás a német népben pél
dául megsokszorozta a nép lelkierejét, 
energiáit tűlfüti és soha nem hitt erő
feszítésekre képesíti. Valószínűnek lehet 
tartani, hogy az átmeneti idő után a 
szellemi életet is uj fejlődésnek indítják.

Nem véletlen, hogy Primo de Rivera 
diktátorsága néhány év után a múlt 
emléke csupán. Történeti erők szaba
dultak fel akkor, amikor a rövid ideig
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tartó parancsuralmat véres forradalmak, 
a király elűzése és borzalmas polgár
háború követik. Olyan történeti erők, 
amelyek minden nép legmélyén szuny- 
nyadnak, amiket egy igazi varázsló le
köthet s szabályozhat a maga céljaira, 
vagy nagy nemzeti ideálok megvalósí
tására felhasználhat, rombolásra vezet
het, építésre enyhülhet, menyországgá, 
vagy pokollá alakíthat.

Minden embernek, de a legegysze
rűbbeknek különösen : apa-ideálra van 
szükségük. A népek lelki élete azonos 
jellegű az egyénekével. A népnek is 
sokszor évszázadokon keresztül hiába: 
az apa-ideált keresik. Olyankor, amikor 
nagycsapások, vérzivatarok után a nyers 
ösztönök ereje fokozódik bennük, ami
kor egész lelki szerkezetük egyszerűbbé 
válik, — még inkább keresik ezt az 
ideált. Ez az idő alkalmas arra, hogy 
egy egyszerű katona kivegye táskájából 
a marsallbotot, amit tudvalevőleg min
denütt ott lehet találni. Ilyen időkben 
válik a korzikai káplárból diktátor, 
avagy Napóleon császár... Csakis ilyen
kor lehetséges az, hogy a „piacon egy 
varázsló jelenik meg" (akár igy, akár 
úgy értem a varázslót) és pálcikájával 
irányítja a népet, a tömeget. Ez te
nyészti ki a nyomorgó kikötömunkás- 
ból Mussolinit és a rajzoló őrmesterből 
Hitlert...

A R im a sz o m b a ti P o lg á r ik o r  
ju b ile u m i ü n n ep ség e

iránt általános, nagy érdeklődés nyilvá
nul meg messzeszerte. A rendezőség 
állandó permanenciában, teljes agili
tással végzi munkáját s igy minden re
mény meg van arra, hogy az ünnepség 
sikeres és az annak keretében Mécs 
László, a kiváló magyar költő és ki
tűnő előadóművész közreműködésével 
megtartandó kulturest az idény méltó 
megnyitója lesz.

A Polgárikor a kővetkező meghívót 
bocsátotta ki:
Kilencvenéves fennállásunk jubileumát 
1936. évi szeptember hó 27-én (vasár
nap) tartjuk meg. Ezen

jubileumi ünnepségre 
t. Címet tisztelettel meghívjuk és szere
tettel várjuk. — Rimaszombat, szept. 12.

Rimaszombati Polgárikor.
Az ünnepség rendje:

1936. szept. 27-én (vasárnap) délelőtt 
körünk nagytermében díszközgyűlés:
1. „Áldások Istene." Rossini „Semira- 

mis" dalművéből: Énekli a Rima- 
szombati Magyar Dalegylet. Vezényel: 
Id. Halász József karnagy.

2. Elnöki megnyitó.
3. A Polgárikör történetének ismertetése.
4. Üdvözlések.

Esti 8 órai kezdetlel, ugyancsak a 
Kör nagytermében, a járási magyar köz- 
művelődési testület égisze alatt 

k u l t u r e s t ,  
a következő műsorral:
1 Megnyitó beszédet mond: Dr. Wein- 

berger Rezső, a kör irodalmi osztá
lyának elnöke.

2. „Mi volt nekem a szerelem." Irta: 
Petőfi Sándor, megzenésítette: For- 
tuner Elek. Énekli: A Rimaszombati 
Magyar Dalegylet.

3. Liszt: a) „A pacsirta." b) „Szerelmi
álmok." Zongorán előadja: Fábián
Melinda.

4. Költeményeiből szaval: Mécs László.
10 perc szünet.

5. Szombathy Viktor Írását felolvassa: 
Dr. Baráth László.

6. a) Bizet: Carmen, „Virágária." — b) 
Leoncavallo : „Mattinata." — c) Schu
bert : „Stándchen." — d) Dienzl Osz
kár : „Liliomszál", énekli : Dr. Wein- 
berger Tibor, zongorán kiséri : Stritzky 
Lilly.

7. Költeményeiből szaval : Mécs László,
8. „Babylonnak vizei mellett." (136, zsol

tár). Irta : Sík Sándor. Megzenésítette: 
Dr. Koudela Géza. Énekli : A Rima- 
szombati Magyar Daiegylet.
A kulturest befejeztével, attól külön

állóan táncmulatság és illetve a fehér
asztal melletti összejövetelre előzetesen 
jelentkezők részvételével közvacsora. 
Helyárak-. A kulturestre személyenként: 

I—VIII. széksor 12 Kő. — IX—XVI. 
széksor 8 Kő. — Diákjegy 5 Kő. —

A táncmulatságra a belépődíj 8 Kő. 
vigalmi adóval együtt.

A kulturestre jegyek előre Keresik László 
ur üzletében válthatók s ugyanott je
lentkezhetni, legkésőbb szept. 24-ig, 
a közvacsorán való részvételre is. Az 
elszállásolásra vonatkozó kívánságok, 
az érkezés pontos idejének közlése 
mellett, nemkülönben az esetleges 
meghivó igénylések Szabó Károly R.- 
Sobota, Városháza címre jelentendők 
be. — A kulturális célra felülfizeté- 
sek és adományok köszönettel fogad
tatnak. — Sürgönyeim: Polgárikör 
Rim Sobota.

Dr. E. B E N E S :

Nemzetek forradalma.
(Fordította: Donner Pál. — E. Práger 
könyvkiadóvállalata kiadásában, Bratis- 

lava. — Három kötet.)
Hosszas és gondos előkészületek után 

most került könyvpiacra Benes Ede dr. 
köztársasági elnök „Nemzetek forradal
ma" című 3 kötetes hatalmas művének 
magyar kiadása. És állapítsuk meg mind 
járt elöljáróban : az Eugen Prager könyv
könyvkiadó vállalat, a „Magyar Masa- 
ryk" kiadója, ezúttal is érdemes és je
lentőségteljes munkát végzett, amikor 
az ötkötetes Masaryk után a csehszlo
vák államalapító triumvirátus másik 
nagy tagjának, a csehszlovák köztársa
ság második elnökének háborús emlék
iratait is hozzáférhetővé tette a magyar 
olvasóközönség számára. A „Nemzetek 
forradalma" kétségkívül értékes gazda
godását jelenti a magyarnyelvű politikai 
irodalomnak.

Benes elnök e három vaskos kötet
ben kimerítően, leplezetlen őszinteség
gel, az igazság mélyére hatolva számol 
be a világháború négy súlyos esz
tendejéről s háborualatti forradalmi és 
áliamépitői tevékenységéről. Benes el
nök tárgyilagos, egyszerű, de éppen 
ezért magvas előadásmódjában már ma
guk az események is megrázó érdekessé- 
gü olvasmánnyá teszik e három kötetnyi 
emlékiratot. Azonban a politikai iroda
lom e kimagasló művének jelentőségét 
hatványozottan fokozza az a bölcs és 
szenvedélyes értékelés, amellyel az ese
ményeket s a világszinpadán sürgő-forgó 
személyeket állandóan kiséri. Benes el
nök e nagyszabású beszámolójában a 
politikai egyéniségek, az immár törté
nelmi távlatba merült arcok egész sora 
uj megvilágítást kap, a látszólag vaktá
ban egymásbarohanó események ma
gyarázatot nyernek, mi több : a dolgok 
belső, rejtett értelme kibontakozik előt
tünk a maga riasztó, vagy megnyugtató 
valóságában.

Az 1914—18-as évek viharzó esemény
forgataga nem örvénylő vérözönként 
borítja el a három kötet lapjait, hanem 
a történ ei bölcse let mélyreásott medrébe 
ágyazottan hömpölygő folyamként öm
lik a világtörténelem óceánjába. — A 
„Nemzetek forradalma" ezért több, mint 
politikai memoár. Egy história-alakitói 
feladatra elhivatott, rendkívüli szellemi 
egyéniség erkölcsi és politikai világ
képét nyújtja, amely a világtörténelem 
eseményeit és alakjait a mezítelen va
lóság fényében tükrözted. A három kö
tetből Benes, a szociológus, Benes, a 
történész és Benes, az államférfiu szól 
hozzánk. Mondanivalójában nemzetek 
sorsa és küldetése, a századelő világ
politikai helyzete, a kor politikai és 
társadalmi áramlatai, a világháború okai 
és értelme, Európa háboruutáni ujjáren- 
dezése nagyszerű plaszticitássai tárul 
elénk. De nemcsak a széles látkörü 
tudós és államférfiu összefogó megálla
pításai, hanem a beavatott számtalan 
megfigyelése és közvetlen tapasztalata 
is valósággal lebilincselik az olvasót.

A csehszlovák politika egész háború- 
alatti tevékenysége, a „Maffia" működé
se, titkos kapcsolata a külföldi mozga
lommal, izgalmas futárszolgálata, a kül
földi forradalmi akció minden mozzana
ta, a nyugati szövetségesekkel folytatott 
tárgyalások, a csehszlovák légiók szer
vezése, a szibériai harcok, központi ha
talmak összeomlása, a békekonferencia, 
— mindez az aktív szereplő közvetlen 
közeléből és mégis történelmi távlatból 
kerül itt az olvasó elé. Az uj Európa 
szinte a szemünk láttára formálódik e 
lapokon, amelyek minden sora izgalmas 
és lélekzetelállitó történelem.

A „Nemzetek forradalma" elé Beneg 
elnök a magyar kiadás alkalmából uj 
előszót irt, amely a napilapokban már 
napvilágot is látott. Az előszó minden 
bizonnyal hozzá fog járulni a csehszlo
vák és magyar nép kölcsönös megérté
séhez.

Beneg elnök háborús emlékiratait 
Donner Pál fordította, akinek műfordí
tói készségét már egész sor munka di
cséri (az ugyancsak a Prager könyvkia
dóvállalat kiadásában megjelent „Ma
gyar Masaryk" egyik kötete, íapek vi
lághírű regénytrilógiája stb.). Donner 
Pál ezúttal is gondos és jó munkát vég
zett.

A „Nemzetek forradalma" díszes kül
sőben jelent meg.

Udvariasság és lovagiasság.
Az udvariasság valami, ami minden

kinek jólesik és aminek gyakorlása sen 
kinek sem eshet nehezére, mert semmi 
áldozattal vagy megerőltetéssel nem jár. 
Vannak emberek, akiknek annyira a 
vérében van ez a kellemes valami, hogy 
nem is tudnának udvariatlanok lenni 
senkivel, semmi körülmények között. 
Ezek azok, akiknek a társasága mindig 
kedves, mert tudjuk, hogy van bennük 
kellő tapintat és körültekintés, tiszte
letben tartják mások érzékenységét és 
amit másoktól elvárnak a maguk szá
mára : megadják embertársaiknak is.

A lovagiasság már egészen más. Va
lahogyan a lovagok kora jut róla 
eszünkbe, az az idő, amikor voltak fér
fiak, kik szivük hölgyéért készek lettek 
volna bármilyen lovagi szolgálatra és 
voltak hölgyek, akik ezt tudva: néha 
puszta szeszélyből és csak azért, hogy 
lássák: meddig terjed hatalmuk és a 
lovagi erény, hősüket a legszivteleneb- 
bül tették próbává. Sokan ismerik De- 
lorges lovag esetéi, kit fenevadak közé 
dobott keztyüért küldött szivszerelme 
és gúnyos diadallal nézte, amint az szó 
nélkül érte ment. A lovagnak csodála
tos módon sikerült is felhoznia a pará
nyi keztyüt, mit aztán a hölgy arcába 
dobott — amit az alaposan meg is ér
demelt — és szó nélkül ott hagyta a 
kínosan meglepett dámácskát.

A lovagiasság valami különlegesen 
férfias erény, már van benne valami a 
hősiességből is és bár ma is vannak 
szép számmal lovagias férfiak, erről 
részletesen azért nem beszélünk, mert 
amikor az udvariasság is kihalófélben 
van és hősiesség, ha valaki kis fize
tésre családot mer alapítani és tisztes
ségesen eltartja feleségét, gyermekeit: 
bőven elég, ha az udvariasságból eredő 
hibákra mutatunk rá.

Például hányszor tapasztaljuk azt, ami 
békeidőben elképzelhetetlen volt, hogy 
egy házibálon, ahol majdnem kétszer- 
annyi a táncosok, mint a felkérendő 
hölgyek száma: a fiatal urak inkább 
egy fürtben ülnek és unatkoznak, de 
nem kérik fel az ugyancsak csoportok
ban verődött hölgyek egyikét sem, bár
milyen csinosak is azok, mert igy ké
nyelmesebb, nem kell idegen nőkkel 
foglalkozni és szegény háziasszony kí
nos mosollyal járkál, cseveg és mulat, 
mert hiába gondoskodott barátnőiről is, 
az udvariatlan urak nem törődnek vele, 
csak a maguk „szórakozását" tartják 
fontosnak, pedig ezt valamikor modor- 
talanságnak nevezték.

Aztán vannak sokan, akik arra eset
leg még ügyelnek, hogy ne adjanak ke
zet keztyüs kézzel keztyütlen embernek 
és felvegyék a mellettük ülő hölgy le
esett szalvétáját, de arra már nem gon
dolnak, hogy idősebbek vagy nők előtt 
ne lépjenek be az ajtón, hogy idejében 
feleljenek hozzájuk intézett levelekre és 
a meghívást, amire választ is kértek : 
megköszönjék. Talán csodálkoznak, Höl
gyeim és Uraim ezen az állításomon, 
pedig igy van! Sőt tovább megyek, 
hogy addig, amig siető urak félretaszi- 
gálják az előttük álló hölgyeket, hogy 
valamivel hamarabb kapaszkodhassanak 
fel a villamosra és amig hölgyek, kik
nek átadja valamelyik ur az ülőhelyét 
a tömött kocsiban, még csak egy fej
biccentéssel sem köszönik meg ezt a 
már lovagiasságszámba menő tényke
dést s amig az udvarias hangú felvilá
gosítást nem jut eszébe a kérdezőskö- 
dőnek megköszönni, de viszont talán 
ugyanaz a valaki gorombán förmed rá 
a jegyeket már néhányszor kérő kala
uzra, amikor az hozzálépve erélyesen

szólítja fel a jegy felmutatására : addig 
félórákat kell vesztegelni egy-egy köz
lekedési eszköznek, mert utasai minden 
ok nélkül hajbakapnak egymással vagy 
a kalauzzal és mitsem törődve a többi
ekkel, megakasztják a forgalmat, feltar
tóztatják siető utitársaikat és addig 
azoknak, akik lökdösködni nem óhajta
nak, órákat kell várakozni egy-egy ál
lomáson, kereskedésben vagy másutt, 
mert a többiek keresztülgázolva az ilyen 
semmiségeken, előretolakodnak s addig 
öreg, törődött emberek fognak ácsorogni 
a robogó autóbuszban s sok mindent 
kell lenyelni, eltűrni és megszokni azok
nak, akik inkább félreállnak, kétszer 
annyit várnak és hallgatnak, mert nem 
akarnak összetűzést, vitát, rend- és 
csendháboritást elkövetni azért, mert 
vannak udvariatlan, fegyelmezetlen, ta
pintatlan emberek, akiknek soha eszébe 
nem jut, hogy más is siet, más is fá
radt, más sem szeret ácsorogni, vára
kozni, de néha kell, sokszor muszáj. Jól 
esne látni, hogy van sorrend, van igaz
ság, van udvariasság és mindenki elis
meri a másik jogait.

Talán különösnek tűnik, hogy erről 
irok, mert ismétlem : vannak sokan — 
és tisztelet nekik ! — akiknek az udva
riasság természetes, magától értetődő 
valami és igy nevetségesnek találják 
beszélni róla. Ha én mégis szóvá te
szem, ez azért van, mert viszont van
nak, sőt — sajnos — szép számmal 
vannak olyanok is, akik a legelemibb 
udvariasságról is megfeledkeznek, lova
giasságról nem is beszélve, mert ar
ról sejtelmük sincs! — Hivatkoznak a 
nehéz időkre, agyonhajszoltságra, ke
nyérgondokra és elfelejtik, hogy pont a 
nehéz idők teszik az embert még fogé
konyabbá minden legkisebb örömre.

Ne tessék azt hinni, hogy tévedés, ha 
azt állítom, hogy a kíméletlenség és 
tapintatlanság is az udvariatlan embe
rek rovására Írandó. Az udvariatlan em
ber rosszmodoru és neveletlen. A maga 
számára követel, de senkinek nem ad ! 
s ha igy haladunk, ezekre a hibákra 
nemcsak azok jönnek rá, akiknek már 
ma is feltűnik, hanem lassacskán min
denki ! mert a figyelmesség, az udva
riasság nemcsak magunknak, de mások
nak is kellemes és akik a2t állítják, 
hogy lassan-lassan kimegy a divatból : 
tévednek ! mert ha majd mindenkinek 
a saját bőrén kell tapasztalnia az udva
riatlanság kellemetlen következményeit, 
megtanulja, hogy mennyivel kelleme
sebben lehetne élni a nagy közösség
ben, amit társadalomnak hívunk, ha 
majd csak akkor követelünk másoktól 
előzékenységet, ha magunk is azok va
gyunk. (Fáma.)

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

Oltsuk be gyermekeinket diphtéria ellen.
Rimaszombat város egészségügyi in

tézkedés alapján, felsőbb utasítás sze
rint, rendszeresen megkezdi a diphtéria, 
azaz torokgyík ellen való rendszeres 
védőoltását a két esztendős gyerme
keknek.

Városunk vezetősége dobszó utján 
már tudatta a város lakosságával, hogy 
a városi orvos lakásán, Szijjártó-utca 42. 
szám alatt az 1934. esztendőben szüle
tett gyermekek diphtéria ellen való be
oltása megkezdődött.

Fölhívjuk a szülőket, hogy az 1934. 
évben született gyermekeiket haladék
talanul vigyék el a hatósági orvoshoz 
beoltás céljából.

Az oltás három alkalommal történik, 
három heti időközökben, vagyis a gyer
mek minden harmadik héten kap egy 
védő oltást.

A háromszori védő-oltás után a gyer
mek, az orvosi tapasztalás szerint, egész 
életére védve lesz nemcsak a diphteriás 
megbetegedés ellen, hanem a diphteriá- 
val kapcsolatosan fellépő vesebaj és 
egyéb torok- és gégebajok ellen is.

Ezért nyomatékosan felhívjuk újra az 
illető érdekelt szülők figyelmét, annál 
is inkább, mert ezen oltások a jövőben 
évenként ismétlődni fognak a hatósági 
közeg által.

Az oltásokat Dr. Eszenyi Gyula vá
rosi tiszti orvos végzi minden délelőtt 
8—10 óráig Szijjártó-ufea 42. szám alatti 
lakásán folyó szept hó 23-áig.

Az oltás teljesen díjtalan.
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Gondosabb ellenőrzését kéri nagy- 
közönségünk a helybeli temetőnek.

Évek óta nagy a panasz nagyközön
ségünk köréből, hogy a temetőben becs
telen kezek lopkodják a sírokról a vi
rágokat és temetőnk egyáltalán nincsen 
gondosan megőrizve.

A temető áhitatos csendjét igás sze
kerek zaja, tehenek bőgése zavarja és 
piszkitja az utakat, úgy, hogy a közön
ség jogosan kiván a temetőben rendet 
teremteni.

Tudjuk, hogy e tekintetben temetőnk 
rendezése nagy lépésekkel haladt előre, 
amennyiben sikerült bővizű kuttal el
látni a temető vízszükségletét, sőt hala
dást láttunk abban is, hogy temetőnk 
díszfákkal lett beültetve és élő sövény
nyel eUátva. Kellemes látvány a liget
ben lévő uj padsor is, de mindezeknél 
fontosabbnak gondolnánk, hogy ha meg
oldást nyerne a temetőnek esetleg egy, 
vagy két temetőőrrel való őrzése, sőt 
ajánlunk egy nagyon jó elgondolást a 
városunk vezetőségének, hogy igyekez
zék a lehetőség szerint megszerezni 
Rimaszombat városának a temetőben 
levő Süteö-féle ingatlant, esetleg telek
csere utján azért, hogy a temetőben 
degen lakos egyáltalán ne lakhasson s 
igy a temető felelős őrzőié jobban le
gyen képes az ellenőrzést gyakorolni.

Nagyon kívánatos volna, ha városunk 
vezetősége gondoskodnék a már lapunk
ban többször sürgetett ravatalozó fel
állításáról is.

Őszi hangulat.
Tarkavirágos aranyhintóba útra készen SÍ 

az eltikkadt Nyár,
Napsugár-ostor suhogva pattan s az arany- 

hlntó m égis indul már.
Krizaníém-kültős ezüst hintáján ködpalást

jában berobog az Ősz 
S gyümölcsös kertek nótás szüretén vig 

puskaszóval köszönti a csősz.

Ökörnyál-hálót fon, sző a hajnal, megnyul 
az árnyék sötét lepele,

Pereg a haraszt, a dér csókjára földre ha
lódik a fák levele.

Keskeny medrében lomhán csörgedez a 
nyár tüzén forrt, langyosra hült vér, 

Havas-sipkáju hegyek ormáról felénk in
teget lassan már a Tél.

Egyházi hír. Zsidó polgártársaink 
folyó hó 17. és 18-án tartották újévi 
ünnepüket, évszámuk 5697. Folyó 19 én 
bűnbánó szombatjukat és 26-án engesz
telő napjukat tartják.

Pénzügyi áthelyezés. Sida tornaijai 
adóigazgatót Galgócra helyezték át, aki
nek helyére Liska pénzügyi tanácsost 
nevezték ki.

Búcsú. Mindazon jóbarátainknak, üz
letfeleink és ösmerőseinknek, akiktől 
nem állott módunkban személyesen bú
csút venni, ezúton mondunk Isten hoz- 
zádot! Kardos József és neje.

A rimaszombati munkásakadémia 
folyó hó 24-én este 8 órakor a „Sport- 
hotelban" ülést tart, melyen Rohn József 
tanfelügyelő „aktuális szociális kérdé
sek" cimen előadást tart. — Az akadé
mia vendégeket is szivesen lát.

Városi közgyűlés. Rimaszombat vá
ros képviselőtestülete folyó hó 21-én, 
hétfőn délután 4 órai kezdettel közgyű
lést tart, melynek tárgysorozatán 46 
ügy szerepel.

Halálozások. Özv. Makovinyi György- 
né szül. Sajgál Szabina 85 éves korá- 
folyó hó 9-én elhalálozott.

Özv. Kurinczi Istvánná szül. Pásztor 
Borbála életének 81-ik évében a hely
beli szegénygondozőban folyó hó 13 án 
jobblétre szenderült.

A küzdelmes élet viharverésében is 
szerető anyai szívvel édes övéiért buz
gón mnnkálkodva hunyta le szemeit 
örök álomra folyó szept. hó 12 én özv. 
Baldzsfy Józsefné szül. Grózer Róza, 
magántisztviselő özvegye, életének 71-ik 
évében. A megboldogult temetése őszinte 
részvétmegnyilvánulással folyó hó 14-én 
ment végbe. Elhunytát gyermekei : Ba-

lázsfy Margit és József s rokonai gyá
szolják.

Gömöri anekdoták a rádióban. F.
hó 21 én, hétfőn 17 óra 40 perckor 
Schmid István rozsnyói evangélikus lel
kész a kassai rádióban gömöri anek- 
dóták előadásával szórakozfatja a hall
gatóságot. — Itt említjük meg, hogy 
ugyancsak a kassai rádió folyó hó 17-én 
délután igen kedves hangjátékot muta
tott be „Gömör énekel" címmel.

A járda, mint embercsapda, 
nemde különös, Szerkesztő Ur, pedig 
ilyen különösség nem ritka dolog itt 
nálunk, Bátyiban, ahol a rosszul épí
tett járda megcsuszamlása folytán a 
bazaltkövek között embertalpnyi ré
sek támadtak városszerte. Ezekbe a 
résekbe a gyanútlanul haladó járó
kelő cipője — főleg sötétben — be
szorul s nagyon alkalmas ez a meg
lepetés a lábtörés elkerülése esetén 
is legalább arra, hogy a poruljárt em
ber, ha nagy üggyel-bajjal ki is sza
badul a csapdából, cipője alaposan 
megrongálódjék. Lehet, sőt kell is 
ezen a bajon segíteni, ha csak az 
illetékesek nem akarják ezeket a 
furcsa és veszélyes embercsapdákat 
batyii specialitásként meghonosítani 
s ezzel a városi hatóság nyakába 
zuduió kártérítési perek megindítását 
biztosítani.
Egy embercsapdából kiszabadult cívis.

AKTATÁSKÁKAT és iskolai felszerelése
ket legjutányosabban beszerezheti a Litera- 
turában, Jánosi ucca 6.

A rimaszombati fogház vizdijügye 
a városi képviselőtestület előtt. A hely
beli kerületi bíróság fogházgondnoksága 
nemrégiben kérvényt nyújtott be a vá
rosi tanácshoz a vizdij leszállítása iránt 
s a tanács tagjai részint hiányos infor
mációk, részint pedig téves adatok alap
ján jóhiszemüleg helyt adtak a bead 
ványnak s megszavazták a vizdijmérsék- 
lést. A tanács döntésével a hétfőn meg
tartandó képviselőtestületi közgyűlés fog 
érdemben foglalkozni, amennyiben az 
ellen felebbezés nyujtatott be. Mint is
meretes, a vizmü túlterhelése miatt, il
letőleg a vízpazarlás megakadályozása 
céljából a város a nagyobb fogyasztók 
vízcsapjait vizmérő órákkal szereltette 
föl s igy történt, hogy a fogház vizdij- 
számlája, mióta az óra ellenőrzi a fogyasz
tást, jelentős mértékben megnagyobbo
dott s ez ellen a fogházgondnokság nem 
a vízfogyasztás redukálásával, hanem a 
víz  árának leszorításával akart védekez
ni. Az ügy érdeméhez tartozik annak 
megemlítése, hogy a fogház jelenté
keny vízfogyasztása nem az alkalmazot
tak ivó, mosdó és fürdővíz szükséglete, 
hanem a fogház által Rimaszombat, Ta
másfala, Tiszolc és Tornaija községek 
katonai intézményei részére Üzletszerű
i g  végzett fehérnemű mosáshoz igény
bevett horribilis mennyiségű viz követ
keztében emelkedett, tehát ipari fogyasz
tásról van jelen esetben szó. A fogházi 
fehérnemű mosoda a súlyos adókat fi
zető polgári vállalkozókkal szemben 
ezekszerint nemcsak a munkaerő úgy
szólván ingyenessége folytán, hanem az 
olcsó vizdij folytán is meg nem enge
dett előnyt élvezne, ha a vizdijtarifából 
jogtalan engedményeket kapna, teljesen 
indokolt tehát, ha a fogház éppen úgy 
megfizeti a kiszabott vizdijat, mint az a 
sok munkanélküli napszámos asszony, 
akiknek, mint mosónőknek a mindenna
pi kenyeret jelentené a fogházi és ka
tonai fehérneműknek rendszeres mosa
tása. A fogház vizdijügyének tárgya
lását, nagy érdeklődés előzi meg s a 
képviselőtestületi közgyűléssel egyide
jűleg az érdekeltek panasszal is készül
nek élni a fogház konkurrenciája miatt 
az igazságügyi és népjóléti minisztériu
moknál.

Zeneiskolát végzett fiatalember

hegedűtanitást vállal
mérsékelt díjazás mellett. ^

Tanítójelöltek tanterv szerinti előkészítése.
Cím: e lap kiadóhivatalában.

A prágai mlntavásár sikeres befe
jezése. A szeptember 13-án lezárt prá
gai őszi mintavásár, amelyen 2795 ki
állító vett részt, a múlt évvel összeha
sonlítva, üzleti élénkséget hozott. Be
vásárlók 49 államból érkeztek. A szom
széd- és balkánállamok erős részvéte
lén kivüI különösen Hollandia, a Svájc, 
Belgium, Skandinávia és Olaszország 
voltak erősebben képviselve, mint az 
1935. mintavásáron. Élénkebb volt a 
látogatottság a tengeren túlról is, külö
nösen Délamerikából. A legjobb export
üzleteket kötötték az üvegáruk, porcel
lán, bőráruk, ércáruk, fehérnemű, rövid
áruk és a finom mechanika kiállítói. A 
csehszlovák vevőkkel kötött üzleteknél 
az élelmiszer cikkeknél lehetett nagyobb 
vásárlási kedvet megállapítani.
Tisztelt Szerkesztő Url

A ligetről volt szó a múltkor a Gö- 
mörben. Azt írták, hogy a liget szé
pen rendbe jön. Hát ez igaz, de van 
ott valami mégis, ami nincs rend
ben. Sok ott az elszórt papír és efféle 
szemét, amit eldobálnak az uzson- 
názók. Hát ezen is lehetne segíteni. 
Állítsanak oda egy-két szemetesládát, 
hogy oda dobják a papírokat és más 
szemetet. Akkor tiszta lesz a liget. 
Hisszük, hogy a város gazdájának er
re is ki fog terjedni a gondja, mert 
egyebekben is ambícióval végzi a dol
gait ezen a tájon. Egy sétáló.

Részvétköszönet.
Mindazok, kik forrón szeretett drá

ga jólelkü édesanyánk végtiszte3ségén  
m egjelentek s mély fájdalmunkat rész
vétükkel enyhíteni igyekeztek, fogadják 
hálás köszönetünket.

Rimaszombat, 1936. szeptember 17.
Balásfy Margit és József.

Filmszínház. Folyó hó 19-20-án az „A 
szőke karmen" c. német zenés filmvig- 
játék kerül bemutatásra. Barkas Maria 
sűrű primadonnái szereplése után vidék
re utazik egyik barátnőjéhez pihenésre. 
Ott véletlenül megtudja, hogy Lechner 
zeneszerző oly operettet akar előadni, 
melynek főszerepét nem hivatásos szí
nésznővel akarja adatni. Mária ravasz 
csellel eléri, hogy Lechner őt kezdőnek 
tekintse s e szerepében megindítja a 
pompás jelenetek egész sorát. Főszerep
lők : Eggerth Márta, Ida Wüst, Leó Sle- 
zák, Wolfgang Liebeneier stb.

F. hó 23 án az „A világ ura" c. film
dráma kerül színre. Heller gépgyáros 
kosszakalkató találmányokkal foglalko
zik s hü segítője Werner mérnök. A 
másik mérnök Wolf azonban a dolgo
zók letörésén dolgozik s egyeduralom 
iránti hevében oly gépmonstrumot állit 
fel, melynek gyilkoló erejével távol akar
ja tartani elleneit. Hellert sikerűi is eltá
volítani, de özvegye s Werner egymásra 
találnak, felveszik a titáni küzdelmet 
Wolf ellen.

F. hó 24-én a „Sing Sing fegyház ár
nyékai" c. amerikai film kerül sorra. 
A fiatal férjet halált okozó verekedés 
miatt 20 évi fegyházra Ítélik. Évek múl
tán kiszabadul s véletlenül találkozik 
lányával, kitől megtudja, hogy neje új
ból férjhez ment. A bonyodalmas kon
fliktus drámai erejű kifejlődésében nagy 
szerepet játszik Jack Holt.

A fenti előadások bevezető kisérőmű- 
sora képen az Olympiászon felvett film
híradók ujabbi sorozata kerüi lepergés- 
re, mi bizonyára nemcsak a sportbará-

Felöltöztessük gyermekeit a legkisebbtől legnagyobb ?
M egérk eztek  és dús v á la sz ték b a n  k a p h a tó k :

Fiú sport-ruhák. Felöltők. Kalapok. Fehérneműek. 
Intézeti kelengyék.

Látogassa meg és vásároljon az előnyösen ismert
FŰZY R.-cégnél, SBOR-lerakat.
Olcsó szabott árak. Kívánságra vidékre mintát küldünk.

Kinő APOLLO m ozgó
Szombaton és vasárnap, szeptember 19- 
20-án nagyszerű vig alkotás, csupa jókedv, 

humor, zene, érdekes történet :
A szőke Carmen.

Marta Eggert, Ida Wüst, Wolfgang Liebe- 
neire. — Olimpiai híradó.

Szerdán, szept. 23-án szenzációs film. A 
jövő drámája :

A világ ura.
Sybille Schmitz, Walter Jansen. Rendező : 

Harry Piel. — Olimpiai híradó.
Csütörtökön, szept. 24-én szenzációs ame

rikai érd. film :
Sing-Sing fogház árnyékai.
Jack Holt, Jean Artúr, Conald Cooks. — 

Olimpiai híradó.

tokát, hanem a többi érdeklődők figyel
mét van hivatva lekötni.

A rimaszombati magyar közműve
lődési testület programja. A helybeli 
magyar közművelődési testület Havas 
Vilmos tanár elnöklésével szerdán tartot
ta meg választmányi ülését, a folyó évi 
programm megállapitása céljából. A 
szlovák és német nyelvkurzuson kívül 
irodalmi, művészeti, egészségügyi és 
gazdasági, valamint történelmi és pszi
chológiai előadássorozatok, valamint kü
lönféle szaktanfolyamok lettek tervbevé- 
ve s a megvalósitás érdekében a veze
tőség már is benyújtotta kérvényét az 
iskolaügyi referátushoz, megfelelő állam
segély kiutalása céljából, mert a cél az, 
hogy a közművelődési testület előadásai, 
illetőleg kurzusai a hallgató legminimáli
sabb anyagi megterhelésével, lehetőleg 
azonban díjmentesen legyenek látogatha
tók. Elhatározta a választmány, hogy az 
összes helybeli magyar egyesületek be
vonásával megrendezi a Berzsenyi em
lékünnepélyt s a háziipar, illetve a né
pies kézimunkák propagálása céljából 
október folyamán nagyszabású kézimun- 
ka-kiáilitást rendez.
♦

Szőrm eáru . B u n d á k .
Nagy választék. Olcsó árak. 

Elsőrangú szücstnunka. Fővárosi sza
bászat F SCHMIDL szűcs

Rózsa-utca (Tátra szálló).
SCHWARCZ és SCHMIDL-cég

szűcs- és szőrmeáruháza Losoncz.
Bundák, francia és bécsi model

lek után készíttetnek.

Veszélyben a pokorágyi Kőjankó.
A Rimaszabályozás munkálataihoz szük
séges terméskő egy részét, mint isme
retes, az alsópokárágyi kőbányából ter
melik a vállalkozók. A kőfejtés teljes 
erővel folyik és a munkások már a tu
risták és kirándulók által jól ismert 
Szépkilátás-szikláig jutottak csákányaik
kal s minden jel arra mutat, hogy a 
tercier-kor párját ritkotó szép „Kőjan
kó" elnevezésű emléke is áldozatul fog 
esni. Mielőtt ez megtörténne, felhívjuk 
az illetékes hatóságok, a járási hivatal, 
a bányahivatal és Alsópokorágy község 
elöljáróságának figyelmét a folyamatban 
lévő kőfejtési munkálatokra, közbelépé
süket kérve a csodaszép sziklák meg
mentése érdekében.

A pénz és az ember
hol jóbarátok, hol ellenségek. Sze
retik egymást — gyűlölik egymást. 
Segítik egymást — eszik egymást 
a pénz és az ember, azaz hogy 
igazabban a pénzzel és a pénzért 
az emberek. Harc, elkeseredett harc 
folyik az elsőségért a hatalomért 
az ember és a pénz között.

A küzdelem folytonos, a győze
lem időnkint majd erre, majd arra 
dűl.

Az ember a régibb, az ember 
gondolta ki a pénzt, s vette hasz
nálatba, tehát neki kellene paran
csolni, uralkodni a pénz fölött.

Biz ez azonban ritkább eset. In
kább a pénz az ur és az ember 
az, aki szolgál a pénznek.

Ha van, különösen ha kicsit 
több van éppen, sok van, elnyom
ja súlyával, ha meg nincs, elsor-
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vasztja az utána való vágyakozás 
ingerével a jobb gondolatokat és 
a nemesebb érzéseket. Elmét, lel
ket megmérgez, megtéveszt.

Azért mondotta szent Pál hívei
nek, legyetek óvatosak a pénz kö
rül, mert a pénz a legnagyobb 
rossz a világon ; árt, ha van; árt, 
ha nincs.

Ha nincs, árt, mert kinos a vágy 
utána, meg az irigység is, hogy 
legyen, mint másnak s ne kelljen 
miatta érette szolgálni mást, ember 
lehessen az ember.

Ha van, árt, mert hajt a hiúság, 
hogy több legyen, mint másnak, s 
minél több, annál veszettebb a 
sarkantyuzása a szaporítás foko
zására. A pénz nyomása alatt pe
dig gyengül, sorvad az ész és lé
lek ereje, mig végre az eszes és 
lelkes ember alig jut szóhoz, a pénz 
suhogása és pengése rángatja jobb
ra-balra az igazságot, veri agyba- 
főbe az embert.

Tehát a pénz hatalma, uralma 
az átok, a szolgaság akkor kisebb, 
mikor kevesebb a pénz, s ilyenkor 
biztatóbb a remény, hogy az em
ber megtörheti a pénz hatalmát, 
úrrá lehet fölötte s ura lehet önma
gának és sorsának.

Ma olyanok a gazdasági és tár
sadalmi állapotok, hogy jó megfi
gyelés mellett világosan tűnik a 
sok pénz meg a kevés pénz bé
nító ereje, igazi átkos hatása a 
közéletre. A kevés sok nem akar 
igazán komolyan dolgozni, a sok 
kevés szétszórtságában meg nem 
mer, nem tud mit csinálni.

A tétlenség, elmék és lelkek vá
rakozása olyan jó alkalom lehetne 
a megmozdulásra, amilyen régen 
kínálkozott és Isten tudja, mikor 
jöhet megint.

Az igényeket, kívánságokat min
denfelé leszállították, igyekszik is 
mindenki lehetőleg kevéssel beérni. 
Ha most a sok kicsi meg még 
kisebb pénzű ember a sok apró 
tőkécskéjét megmozgatná, össze
hordaná s itt is, ott is apró 
vállalkozásokba kezdene, láthatná 
igazán, hogy sok kicsi — sokra 
megy. A nagy pénzek alszanak, 
várnak, a kis embereknek ezzel 
nem kellene törődni, sőt éppen 
ezért is mozogni, hogy mire ke
resné őket a nagytőke, ők már 
haladnának maguktól, a maguk 
erejéből a maguk erősítésére.

Beszélgetésem egy igazán 
boldog emberrel.

Irta: Paál Jób.
A  g ö m ö ri h eg yek  k ö zö tt a u g u sz tu s  végén.

Itt csavargók pár nap óta a gömöri 
hegyek között, az Alacsony Tátra para
dicsomában, Telgárton, ezer méterrel a 
tenger színe felett. Tegnap reggel nagy 
szenzációnak voltam tanúja : megkezdték 
a búza aratását. Sok ezer esztendő vi
harzott keresztül a hegyeken, amiknek 
ormán Murányvár falai épültek, majd 
romokba omlottak össze, sok ezer hím- 
szarvas vetette le büszke aggancsát ta
vasz idején a gömöri erdőkben, ahol 
egykoron Mátyás, az Igazságos kereste 
a nemes vadat, de — b ú zá t a z  idén ve  
te ttek  és a z  idén a ra tta k  e lő szö r T e lg d rt 
h atárában . Eddig: juhok legeltek a he 
gyek oldalán és a bacsa, meg négy ju
hásza minden negyedik nap felszedte a 
kosár rácsait, hogy tovább vándoroljon.

Bajlák Jánosnak hívják az egyik tel- 
gárti bacsát, akit tegnap délután meglá
togattam, hogy tanúja legyek a juhsajt 
készítésének. Hatvan esztendős Bajlák 
János, három esztendő óta özvegy, négy 
és fél esztendeig volt katona, a fehérvári

erzednél szolgált és végigverekedte a 
háborút. A szállása két és fél méter 
széles és ugyanilyen hosszú házikó. A 
feketére füstölt falakat nyolc rozsdás 
kapocs tartja, polcok szaladnak a „szál
lás" belsejében körös körül és megfüs
tölt, pántlikákra szaggatott fenyőhéjon 
érik az ostyepka. A bacsa füstölt mó
kusbőrben tartja a beretváját és juhbél- 
ben a sót. Hatalalmas kondérok állnak 
a szállás belsejében és furcsa alakú só
darabok az ablakban. Ezeket a juhok 
nyalják lyukacsosra. A földön parázs iz
zik, kondérban főzte meg Bajlák János 
a tejet, borjugyomorbói készült ojtót tett 
beléje, ettől a tej nyomban összemegy 
és az öreg bacsa lenvászonba — ezt is 
itt szövik öreg szövőszékeken — önti a 
kondér tartalmát. A kendőt aztán sajtár 
fölé tartja és eleinte gyorsabb tempó
ban, később csak cseppenkint leesik a 
sajtárba a zsendice: a juhsavó, a ba- 
csának, a pásztoroknak, a disznóknak 
és a két juhászkutyának mindennapi 
eledele március közepétől október vé
géig...

Bundásnak meg Bodrinak hívják a 
juhászkutyát, itt vicánkolódnak körülöt
tünk, boldogok, ha megkapják az ostyep
ka haját és még boldogabbak, ha ke
nyérhéjat hajigálunk nekik. Okosak és 
intelligensek. Istenem, mennyire külön
bek ezek, mint Pipszi vagy Baby, aki
ket selyemszallagon vezetnek a kutya
kozmetikushoz...

öreg Bajlák János elmeséli, hogy ő 
tulajdonképpen vállalkozó, jelenleg ösz- 
szesen 533 juh van a keze alatt, ezek 
közül azonban csak 314 ad tejet, a töb
bi növendék még. A juhok a telgárti pa
rasztoké, minden juh után nyolc kiló 
sajtot kap a gazda. A napi mérleg: a 
314 juh 40 liter tejet ad, amiből 15 kiló 
sajt és a sajtból 30 ostyepka készül. A 
juhok mindegyikének billog van a fülén, 
erről ismerik fel őket a gazdák. Néha 
előfordul, hogy egyik-másik juh elhull, 
ilyenkor a fülével számol el a bacsa, 
akárcsak az újságárus a lap fejével a 
makulatúra után. Persze előfordul az is, 
hogy az „elhullott" juh húsa ott fő a 
bográcsban, de ez csak néha történik 
meg, olyankor is csak éjszaka...

Bajlák János télen Fülöpön lakik, ez 
is itt van Gömörben, ha munka akad, 
dolgozni jár, orvosnál még nem volt, 
csak a katonaságnál, két fia van, az 
is bojtárok mellette, egy lánya, az oda
haza vigyáz a holmikra, kenyeret süt 
és sót hoz ki a szállásra. A szállástól 
vagy ötven lépésnyire van a kosár, min
den két hétben ötször hurcolkodik. Az 
ostyepkát eddig Breznóbányára meg 
Besztercére hordták be a kereskedők
höz, mióta azonban megnyílt a vasút és 
a turisták ezrei lepik el Telgártot, azóta 
ők vásárolják meg a kitűnő füstölt sajtot.

Megkérdezem Bajlák Jánostól:
— Szokott-e újságot olvasni ?
— Télen, de ritkán.
— Hallott-e már Mussoliniról? — El

bámul. Nem érti a kérdést, megismétlem. 
Valami huncutságot sejt mögötte, mert 
bizalmatlanul kérdezi meg: hát ez meg 
micsoda.

Újabb kérdés: Tudja-e kicsoda Hitler? 
Felcsillan a szeme és boldogan, hogy 
végre ő is belekapcsolódik a világ sor
jába, feleli : „Persze, hogy tudom. Hitler 
a németek császárja. Az öreg császár 
meghalt, mint Ferenc Jóska, utána jött 
a Hitler...

Rádiót már látott a jegyzőnél, vona
ton akkor ült, amikor utoljára Breznón 
volt, maga beretválkozik minden vasár
nap, azt tudja, hogy mi a politika, de
— már nem tudja megmondani. így fe
le l: „Tudom, hogy micsoda, de minek 
faggat az ur ilyesféléről..."

A juhai közül mindegyiket megismeri. 
Házasodni nem akar többé. Minek az 
asszony — mondja —, amig volt, addig 
is csak télen éltünk együtt. De Így jobb... 
Nincs akivel veszekedjék az ember... 
Sörrel kínáljuk meg, elhúzza a száját. 
„A zsendice jobb mint a sör" - -  feleli,
— én csak azt iszom. És már hoz is 
ki egy faedényben félig megalvadt, sa
vanyú zsendicét. Igaza volt... Felséges 
ital. „Pálinkát iszik?" „Néha, ha a fa
luba viszem valamelyik gazdához a trá
gyát, kapok húst meg pálinkát." „Kár
tya?" „A katonaságnál ferbliztünk, de 
sohase pénzbe. Nincs nekem pénzem 
kártyára..."

Megkérdezem tőle: szószerint úgy: 
„Mondja, Bajlák, boldog maga?" i

Nagyot sercent a pipája mögül és 
őszintén feleli:

— Nincsen nekem semmi kívánságom 
és semmi panaszom...

Érdemes volt eljönnöm Telgártra, vég
re beszélhettem egy igazán boldog em
berrel...

S P O R T .
A CsAF—MLSz Középkerületének
I. számú hivatalos közleményei.

A kerületi Direktórium folyó hó 14-én 
megtartott gyűlésén a következő hatá
rozatot hozta :

Tekintettel azon körülményre, hogy a 
Középkerület ügyei rendkívül bonyoló- 
dottak, valamint a tagegyesületek tarto
zásának pontos megállapítása újból szük
ségessé válik, a felfüggesztés tekinteté
ben azt a javaslatot teszi a Szövetség
nek, hogy a felfüggesztés hatályát folyó 
évi október hó 3-áig tolja ki s addig 
az összes tagegyesületek kötelesek az 
összes tartozásaikat rendezni. A tarto
zások pontos kimutatását a „Gömör" 
szept. 27-iki számában közölni fogjuk.

Molnár Pál TMSC játékos játékjogát 
a Direktórium azonnali hatállyal felfüg
geszti s a birói jelentést kiegészítés vé
gett a B. T.-nek visszaküldi. TMSC tar
tozik a játékos igazolványát a Kerület
hez azonnal beküldeni.

Felhívjuk az egyesületek figyelmét, 
hogy minden a Kerületet illető pénz- 
küldeményt F ejes J á n o s  pénztárnok cí
mére (Rim. Sobota, városháza) küldjék.

Továbbá felhívjuk az egyesületek ad
minisztrátorait, hogy a Kerülethez inté
zendő levelezéseknél ügyeljenek arra, 
hogy minden tárgyról külön levelet Ír
janak.

Figyelmeztetjük az egyesületeket, hogy 
a bajnoki szezonban a minden évben 
szokásos 10 (esetleg 20) rendező név
sorát minden mérkőzés megkezdése előtt 
adják át a mérkőzés levezetésére ki
küldött bírónak.

Rimaszombat, szeptember hó 15.
B o k o r D e zső , s. k. B rilnner S án dor, s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Slovan—SK Krupina 4:1 (1:1). —

A Slovan nagyobb megerőltetés nélkül, 
simán győzte le a zsupabajnokság újon
cát. A mérkőzés a vendégcsapat táma
dásaival indult, amely a vezetést is meg
szerezte, azonban rövidesen érvényesült 
a Slovan nagyobb tudása, s a győzelem 
kialakult. A Slovan legjobbjai Kúrák, 
Juhanjak, Schachter voltak. A gólokat 
Brvenik (2), Skála és Hemala rúgták.

Törekvés—Ragyolci TC 2:0  (1:0)  
Biró: Diamant.— Lejátszva Ragyolcon.

Értékes győzelemmel kezdte a bajno
ki idényt a Törekvés : sikerült az RTC-t 
saját otthonában legyőznie. A győzelem 
azonban nem szolgáltathat okot az elbi
zakodottságra, mivel a ragyolciak több 
tartalékkal voltak kénytelenek játszani, 
de különben is a Törekvés játéka nem 
volt minden tekintetben kielégítő.

A csatársor ellen lehet főleg kifogást 
emelni, amely nélkülözte az igazi diri
genst, s ezzel a tervszerűséget is. A 
Szmrekács-Árvay jobbszárny volt ezen 
csapatrész legjobbja. Tronkát elhanya
golták, pedig jó formában van. A csa
pat legjobb része a közvetlen védelem 
volt, ahol Lőkös és Áron kitünően mű
ködtek. A fedezetsor is tisztességesen 
küzdött, Ríz volt a legjobbja.

A kis ragyolci pályán nem fejlődhetett 
ki tetszetős játék. A Törekvés többet 
támadott, de az RTC is sokszor volt ve
szélyes. Az első gólt Szmrekács rúgta a

18. p .: Tronka nagy lövését a kapus 
csak kiöklözni tudta, de Szmrekács ka
puba juttatta. A második gólt a 76. p. 
Tronka érte el.

TMSC—FTC XI. 2:2 (1:0). — Biró :
Kostyál.

Heves iramú érdekes mérkőzés Ta
másfalán. Az FTC nagyobb technikai 
felkészültségét a TMSC nagy lelkese
déssel pótolta. A TMSC kétszer is ve
zetett, de a balszerencse megfosztotta a 
győzelemtől. Legjobbjai voltak : Solymos- 
sy, Molnár II., Földi, Ternák, a fülesek
nél Kolovrat, Galbács, Szabó váltak ki. 
A gólokat Ternák, Molnár, illetve Vym- 
iátil, Kolovrat rúgták.

ASC—PSC 2:0. — Apátfalán.
TSC— Losonckif. Vasas 3:1. — Tor

naiján.
A Törekvés vasárnap az FTC XI. 

csapatát látja vendégül. A Törekvésnek 
a legnagyobb komolysággal kell készül
nie minden mérkőzésre, ha komolyan 
bele akar szólni a kér. bajnokságba s 
mindenkor szivvel-lélekkel kell küzde
nie. Remélhetőleg vasárnap is ezen eré
nyekkel vértezve fogja nehéz csatáját 
vívni. — Előmérkőzés : Főiskolások — 
Törekvés XI.

A Slovannak igen nehéz mérkőzése 
lesz Handlován, amelyen az egész csa
patnak képessége legjavát kell nyújta
nia, hogy pontot szerezhessen.

A TMSC a bajnokság újoncához, a Lo- 
sonckisfalusi Vasashoz látogat. Remélni 
lehet, hogy győztesen fog hazatérni.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Ezért ne feledkezzünk meg
szőrme-bundáinkat és

kabát-szőrmézéseinket
megrendelni POLLÁK MIHÁLY szak
képzett szűcsnél Rlmavská Sobota 
Stefanik utca 15. szám alatt.

Szabászat : Párisi modellek szerint.
Dús választék mindenemű szőrmékben.

B Ú T O R .
Raktáramban a legmodernabb

cső-bútorárút
is bevezettem s azokat a legalacsonyabb 
gyári áron árúsitom. Amidőn ezt a n. é. 
közönséggel tudatom, egyúttal közlöm 
azt is, hogy fabútoraimat is reklám-ár
ban árúsitom. — Igen szép cső-bútor: 
hálószoba berendezés már 2300 koron- 
nától, komplett kombinált szoba 3000 
koronától, gyermekágyak 190 koronától, 
gyönyörű rekamék, székek, fotelok, kü
lön ágyak a legolcsóbb árban kaphatók. 
Tekintse meg mindenki vételkötelezett
ség nélkül. — Tisztelettel:

özv. BENKÓ JÁNOSNÉ
bútorraktár és asztalos műhely 

Stefanik- és Kmetty-utca sarkán.
Rendelést, javítást a legjutányosabban.

Ü z le t  á t h e ly e z é s !
Tisztelettel értesitem a nagyérdemű Vevőközönséget, hogy 

posztó, szövet, bélésárú és szabókellékek üzletemet
a Jánosi-ucca 6. szám alól
a G öm öri-u cca  2. szám  a lá  (a  M isk o lcz y -fé le  

cu k rászd a  m e llé )  h e ly e z te m  át.
Amidőn ezt tudatni szerencsém van, kérem a nagyérdemű 

Vevőközönség további szives pártfogását és vagyok kiváló 
tisztelettel: R. LANGr-ova.

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


