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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
A rim aszom bati járási m agyar közm űvelődési választm ány h ivatalos közlönye.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este Kéziratokat vissza nem adunk.

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

ELŐFIZETÉS! DIJAK: Lgy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára i korona.

A blriapbélyeg használatát a kassal postaigazgatóság rimaszombati felad* 
hellyel 75,431—111—21. szám alatt engedélyezte.

Dr. Törköly Jdzsef szenátor lemondott
I r t a :  MÁRKUS  LÁ SZLÓ .

Nem lepődtünk meg, de mégis 
váratlanul ért a hir, mely elsőbben 
a rádió utján, majd Dr. Törköly 
Józsefnek Jaross Andor országos 
pártelnökhöz intézett, a Prágai Ma
gyar Hírlapban leközölt levele nyo
mán a múlt vasárnap tudomásunkra 
adta Dr. Törköly József magyar 
egyesült párti szenátornak mandá
tumáról történt lemondását.

Nem lepődtünk meg, mert Dr. 
Törköly József lemondásának fő
okát, egészségi állapotának lerom
lását, — sajnos — évek óta igaz, 
őszinte bánkódással látjuk és ta
pasztaljuk s mert jóban vetett hit
tel mindig azt gondoltuk, hogy be
tegeskedése majd csak megszűnik, 
egészsége helyre áll, — ezért ért 
váratlanul mégis a lemondás hire.

Dr. Törköly József szenátori 
mandátumáról való lemondása po
litikai életünkben azonban általában 
meglepetést keltett s a lapok ér
demben foglalkozván a lemondás 
tényével, kivétel nélkül a legtelje 
sebb elismeréssel sorolták fel a le
mondott szenátornak a szlovensz- 
kói magyarság érdekében több mint 
másfél évtized alatt kifejtett nagy
szerű munkásságát és hervadhatat
lan érdemeit, azon remény kifejezé
sével, hogy egészségének vissza
szerzésével mihamar ott üdvözöl
hetjük őt a vezérharcosok tettre- 
kész, dolgozó, lelkes sorában.

Mi nem bocsájtkozunk ezeknek 
a többször felsorolt érdemeknek, 
az itteni kisebbségi magyarság tör
vényes jogainak kivívásáért, bizto
sításáért és szebb, jobb életéért 
folyó, páratlan kitartással, rendíthe
tetlen hittel és rettenthetetlen bá 
torsággal folyó, fölemelően nagy
szerű munkásságnak ismertetésébe, 
mert hiszen Dr. Törköly József en
nek a városnak szülötte, állandóan 
itt élt és él velünk, a mélabúsan 
kanyargó, nekünk oly kedves öreg 
Rima partján s mindazt szivünkbe 
vésetlen tudjuk, lelkűnkbe zártan 
ismerjük, amit, egészséget és va
gyont nem kiméivé oly hosszú éve
ken át a magyarságért tett.

De nem is búcsúzunk Dr. Tör
köly Józseftől, ő, — mint lemondó 
levelében is kifejezésre juttatta — 
továbbra is ott áll a magyar jog
védő iroda élén, ezentúl is dolgo
zik a magyarságért, itt fog élni 
jóban-rosszban egyaránt velünk és 
— saját szavaival élve — nem 
akar megfeledkezni arról, hogy egy 
magyarnak mit parancsol a nem
zed kötelesség.

Lemondásával csak a törvény- J 
hozótestületbői távozik, de nem állj 
ki a szlovenszkói magyarság ér- 
dekvédeimezésére hivatott harco
sok glédájából, nem hagyja ott a 
küzdőteret és azt a munkaterületet, 
ahol az ő kitartó harcával, önfel
áldozó munkásságával egyszer mé
gis csak diadalmaskodni, igaz ered- 
mény-gyümölcsöket szüretelni lehet.

Éhez kívánunk Dr. Törköly Jó-' 
zsefnek jóegészséget, további mun
kájához sok sikert s a siker fölötti 
megelégedettségben zavartalan, tisz
ta, igaz örömöt.

Elsff Parasztiskolánk
lezajlásával induljon meg a

Magyar Parasztiskola Egyesület
működése és épüljön fel a 

M agyar P arasztok  Székháza.
Irta : Dr. Machnyik Andor.

Első magyar paraszímentő kí
sérletünk megtörtént. Megtettük, 
mert meg kellett tennünk, ha lépést 
akarunk tartani a velünk élő né
pekkel. Ne sírjunk, ne szitkozód
junk, hogy 17 évet elmulasztottunk 
és legyen ez már igy vagy amúgy, 
e kis példán felbuzdulva, fogjunk 
össze és segítsünk egymáson, mert 
be kell egyszer már látnunk, hogy 
egyesegyedül csakis önmagunk tu
dunk népünkön segíteni.

Tudjuk és érezzük, hogy van 
bennünk tehetség és szervezési ké
pesség, de hiányzik az összefogás 
révén kisugárzó titkos erő: a lel
kesedés, a kitartás és áldozatkész
ség, mely nélkül eredményt soha
sem lehet elérni. Mindjobban nél
külözzük az egymás erejéből ösz- 
szefonódó támasztékot. Már pedig 
e nélkül senki sem tud népéért 
valami maradandót tenni. Igaz, 
hogy semmi sem mehet máról hol
napra, mindennek be kell várni az 
idejét, de azért nem szabad az 
első nehézségnél megtorpanni és 
visszavonulni. A z é r t  fel  a f e j e t  
é s  e l ő r e  a p a r a s z t i s k o l a  
e s z m é j é v e l .

Én mindig azt mondtam, hogy 
ha az ember a mai viszonyok 
mellett a szegény elhanyagolt és 
teljesen magára hagyott kizebbségi 
magyar paraszt és zsellérség érde
kében tesz valamit, úgy azzal egy 
jó és becsületes munkát végez. Én, 
mint az Első Magyar Parasztiskola 
ügyeivel legmélyebben foglalkozó 
embere, a munkában levő és elő

re láthatólag Pünkösd napján meg
jelenő „Paraszíiskolai értesítőt" 
megelőzve, nyugodt lelkiismerettel 
bejelenthetem, hogy a rimaszom
bati első magyar parasztnevelő 
tanfolyam jól sikerült. Hiszen ma
gyar viszonylatban ez egy első 
próbálkozás és kísérlet volt, melyet 
még sok-sok ilyen kezdeménye- 
zesnek kell követnie, hogy egyszer 
odajuthassunk, ahová e téren pl. 
a hasonló kisebbségi sorsban élő 
németek jutottak.

Ne bántsuk egymást, ne akar
junk mindenben okosabbak és job
bak lenni, hanem gondolkodjunk 
és cselekedjünk mindenben népkö
zösségünk érdekében! Sohasem 
egyes emberekért, hanem mindig 
az egészért, ez esetben tehát ma
gyar kisebbségünkért és ennek is 
parasztságáért és zsellérségeért 
kell mindent megtennünk, mert 
csak ez védi meg népünket úgy 
az erkölcsi, szellemi és anyagi 
gyengüléstől, mint a vörös vesze
delemtől. Kisebbségi és államér
dek, hogy az oly régóta és jó 
eredménnyel működő cseh és né
met parasztiskola egyesületek min
tájára a lelkesedés, a fajszeretet 
és Istenben való bizalom által haj
tott magyar kötelességtudás és lel
kiismeret is felébredjen.

A Ma g y a r  P a r a s z t i s k o l a  
E g y e s ü l e t  alapszabályai a meg- 
vrlósulás felé haladnak és ezért 
csak arra kérem a Mindenhatót, 
hogy a megkezdett munkát minden 
magyar ember támogassa, meri itt 
nagy szellemi, anyagi és erkölcsi 
áldozatokra van szükség. Dolgoz
zunk és áldozzunk népünk gyen
géiért, árváiért és szegényeiért. 
Emeljük fel magyar falvainkat, 
mert csak ezek segítségével bizto- j 
sithatjuk megmaradásunkat és fej
lődésünket.

Nem azért vagyunk, hogy éljünk, 
hanem azért hogy dolgozzunk !

A budapesti mezőgazdasági kiállítás 
csoportos látogatóinak elszállásolása.

Az országos magyar mezőgazdasági ki
állítást minden évben tömegesen keresik 
fel vidékről és a szomszédos államokból 
tanulmányi csoportok. Ezeknek elszál 
lásolása érdekében a rendezőbizottság 
érintkezésbe lépett Budapest székes- 
főváros Idegenforgalmi Hivatalával. Az 
Idegenforgalmi hivatal ez évben is kész
séggel vállalta a kiállítás látogatóinak 
pályaudvari kirendeltségei utján való 
fogadását és olcsó csoportos elszálláso
lását. Vidéki iskolák, gazdasági akadé
miák, szakiskolák és tanfolyamok tanuló
ifjúságából álló csoportoknak elszállá
solására diákszállókban van hely bizto
sítva. A diákszállók mind lepedővel, 
takaróval és párnával ellátott ágyakkal

vannak felszerelve. A diákszállókban 
igényelt helyek biztosítására vonatko
zóan a bejelentéseket legkésőbb márc. 
10 éig kell az idegenforgalmi hivatal
nak megküldeni. A szállás a diákszál
lókban naponként és személyenként 40 
fillérbe kerül, ezenkívül személyenként 
s tartózkodás egész tartamára 60 fillér 
mosatási dij fizetendő.

Nagyobb számú felnőttekből álló cso
portoknak szállásigényüket legkésőbb 
március 1 - éig kell bejelenteniük az ide
genforgalmi hivatalnál (Budapest Deák 
Ferenc-utca 2. sz. interurbán telefon: 
18-12-13.), mert elhelyezésük csak ez 
esetben biztosítható.

A magyar kivándorlókat és visszaván- 
dorlókat védő irodának a keleti pálya
udvar melletti otthonában (Budapest, 
VIII. Fiumei-ut 4. szj ugyancsak kap
hatnak csoportok és egyesek is éjjeli 
elszállásolást napi 1 pengőtől kezdve. 
Az irodának az érkezést március 10 éig 
kell jelezni.

Az igy elhelyezett gazdacsoporíok ré
szére az idegenforgalmi hivatal utján 
kedvezményes étkezési lehetőségekről 
is gondoskodott a kiáiiitás rendezősége.

Akik lakásigényüket előzetesen be 
nem jelentették, az idegenforgalmi hi
vatal pályaudvari kirendeltségei utján 
nyerhetnek szállodákban vagy magán
lakásokban elhelyezést.

Merre fordul a világ?
Manapság már nem élhetünk 

olyan összehuzódva, mint a régi 
világban, amely szinte a legendák 
távoli ködhomályából pislogó mé
csesnek tűnik fel szemeink előtt.

Az uj élet rendkívül meggyorsí
totta és általánosította a maga fo
lyását az emberiség fölött. Min
denütt tudnak az emberek arról: 
mi történik a távoli földrészeken 
és mire van kilátás a jövőben ?

Félreeső hely kevés van manap
ság, ahova vissza lehetne vonulni 
a nagy világpolitika folyton izgó- 
mozgó változatai elől. Az Atlanti 
óceán déli felének közepén a Fok
föld és Argentína között van egy 
kis sziget: Tristan de Cunha. Ezen 
a szigeten évenként egyszer köt 
ki a hajó és ekkor hoz a 130— 150 
ott lakó embernek ruházati és más 
cikkeket és ekkor vesznek hirt a 
félreeső szigetlakók arról is, hogy 
mi történik a nagy világban? Ha 
ugyan érdekli őket ott a szigeten 
más is, mint a földjük terményei 
és állatai ? Nem nagyon érdekli, 
mert ez nekik minden gondjuk.

Jó lehet azon a félreeső szige
ten nyugodtan élni attól a sok 
gondtól, amibe belesodorja az euró
pai embert, de az ázsiait is a mai 
élet gyorsan lüktető válsága.

Ezernyi súlyos kérdés tolul elénk, 
ha az újságokat olvassuk, vagy a 
rádiót hallgatjuk. Mi lesz már a 
világból: merre fog dőlni a válsá
ga: jobbra-e vagy balra? Hogy
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egyeznek meg a németek, franciák, 
angolok, olaszok? Mit csinálnak 
Spanyolországban, ahol a két vi
lágnézet véglege összeütközött és 
felborulással fenyegeti a békére 
vágyó világot? Mi lesz a gazda
sági válsággal, amely az egész vi
lágot nyomja, de legjobban minket 
Középeurópában? Mit gondolnak 
az orosz szovjet vezető urai, akik
nek kezében van a balfelé fordító 
kormánykerék csavarja ? Mit ter
veznek a maguk képzelete szerint 
a világ boldogitására, a mi elgon
dolásunk szerint pedig a rettentő 
feje tetejére álló felfordulásra és 
gondolkozó emberek rabigába haj
tására? Hány százat és ezret fog
tak el és mennyit végeztek ki 
ismét?

Ezek a mi bajaink és gondjaink, 
ezektől fő a fejünk naponként. És 
Tristan de Cunha sziget jámbor 
lakói ennyi sok gondtól megmene
külnek félreeső helyükön.

De hát a többi ? . . .
Mert a jövő még súlyosabb gon

dokat tár elénk. Ott vannak a mér
ges gázok és a gyújtó meg rob
banó bombák, a melyeket a jövő 
évtized találékony elméi olyan tö
kéletességgel zúdíthatnak a nya
kunkba, hogy ember legyen, aki 
ennyi súlyos feladattal meg tud 
küzdeni és tengetni tudja azután 
is nyomorult életét?

Mert élni kell akkor is, ha e 
világra jöttünk, de hogyan tudunk 
megélni ? Hogy tudunk majd át
bújni azon a sürü szitán, amelyet 
ezer meg ezer életveszedelem állit 
akadály gyanánt nyomorult életünk 
folyása elé?

Kínunkban ne átkozzuk-e meg 
az emberi kultúrát, amely önző 
célokból a hadi technika ennyi 
őrületével fenyegeti szörnyű pusz
tító rém gyanánt a békés társadal
makat? . . .

Hát akármit teszünk, akármit 
gondolunk i s : benne vagyunk és 
folyton beljebb haladunk. Hiába

tagadnánk, bele merülünk ebbe a 
fertelmes szószba előbb-utóbb. Hát 
meg kell alkudnunk a helyzettel és 
alkalmazkodnunk kell hozzá, ha 
már sorsunk ide helyezett a mű
velt világ közepére és nem oda 
születtünk az Atlanti óceán kis 
szigetére: Tristan de Cunhára. . . .

Hát most örüljünk, hogy a nyu
gati nagy államok : Angol és Fran
ciaország a béke útjait keresik né
mi sikerrel — egyelőre és Német- 
meg Olaszország nem vetnek aka
dályt ez ellen.

örüljünk, hogy Spanyolország
ban a nemzetiek fegyvere felé haj
lik a szerencse. Mert a baloldal 
egyebek közt 16000 papot, sok 
ezer szerzetest és apácát (ezer
számra) küldött a modern martir- 
ság vágóhidjára, sokszor Néró 
módja szerint petróleummal leönt
ve gyújtotta meg az élő embere
ket, mert igy gyorsabban ment a 
pusztítás a templomok és mű
kincsek feldúlása és égetése után. 
Alost talán kilátás lesz rá, hogy 
ottan jobbra fordul az élet kormány- 
rúdja.

Szovjetoroszországban a forra
dalom szépen kezdi fölfalni saját 
megalkotóit; talán ott is jótékony 
tisztítás vegyi folyamata indul meg?

Hát mért ne remélhetnők, hogy 
szegény Középeurópán is megkö
nyörül végre a Gondviselés és el
hárítja a merev akadályokat a meg
egyezés ufjából.

Remélni szabad! —-X—

B ö jti e lőadássorozat.
Az evang. templomban csütörtökön 

este 6 órakor Chovdn Sándor csetneki 
lelkész tartott előadást, „Krisztussal 
vagy Krisztus nélkül" címen. A szép
számú gyülekezet áhitatos figyelemmel 
hallgatta a meleg vallásos érzéstől át
hatolt előadást. — Kálmán Gizi szépen 
kidolgozott és átérzett szavalata után 
Baráth Károly lelkész imája és közének 
zárta be az ünnepélyt.

A sorozat következő előadásai:
2. Február hó 25 én, Nagytiszt. Kowarik

Sándor szepesolaszi lelkész: „Az 
ima ereje."

3. Március hó 4 én, Nagyíiszt. Greguss
Gyula kassai lelkész: „Az Istent 
kereső ember és az embert kereső 
Isten."

4. Március hó 11-én, Nagyíiszt. Smid
Lehel bártfai lelkész: „A ma evan 
géliuma (Szociális evangéliom)."

5. Március hó 18-án, Tiszt. Mohr Ge
deon kassai lelkész: „Jézus és a 
tépelődő.

Az előadások alkalmával közének, kar
ének, duett és szavalatok lesznek.

B odzásy — a szobor.
Egy különös szoborleleplezés.

A múlt héten városszerte szegény j ó , 
öreg Bodzásyról beszéltek. A régimódis, 
tipikus újságárus elmúlását mindenki saj- i 
nálta s az életében megesett vidám törté- \ 
netek, mosolygós esetek itt is- ott is felele- 
venitödtek.

A sok közül ehelyütt megörökítek én 
is egy ilyen nemkevésbbé vidám esetet, 
amelynek hőse a sokat esetiéit-botlott ős- 
ujságürus volt.

Harmincesztendővel ezelőtt kabarét ren
deztünk. Akkor élték világukat a kabarék, 
amelyeknek rendezői fölötte leleményesek 
voltak egy-egy műsorszám megválasztá
sában.

Ennek a kabarénak egyik száma Szo
borleleplezés volt.

Bodzásyt öt korona felléptidij és egy 
jó vacsora ígéretével sikerült megnyerni 
szereplésre, amiben az volt a különös, 
hogy neki, mint főszereplőnek minden 
próba nélkül kellett fellépnie a kabaré
estélyen, ami mihamar el is következett.

A színpad jobb sarkában, közel a ri
valda lámpákhoz, egy felborított faládára 
felállítottuk az akkor meg amolyan négy 
X-es, a tréfái azonban ennek ellenére sem 
igen kedvelő Bodzásyt, letakarván őt egy 
billiárdasztal térítővel, ami ellen először 
élénken tiltakozott, de a kilátásba helyezett 
5 kroncsi és vacsora megtörték ellenállá
sát. Hóna alatt ujságcsomag, fején pincs- 
kalap.

A leleplezendő és letakart szobor előtt 
és körül ünnepi nép, közvetlen közelben a 
tréfák mestere, a kedvesemlékezetű, gro- 
ieszkalaku Pupi, mint ünnepi szónok, pú
pos, vézna termetén bőven lötyögő, fényes 
diszmagyar, oldalán csaknem a földön 
lógó-heverő disz kard.

A legboldogabb asszon;.
Itt, a szomszéd határban, túl a Fekete

réten, az Ipolyvölgyén él és lakik ez a 
legboldogabb asszony. Főszereplője egy 
izgalmasan nagyszerű szerelemnek, mely-1 
nek drámai kifejlődése előttem játszó-. 
dott le pár esztendővel ezelőtt.

Sokszor kívánkozott pennám alá ez a 
bűbájos história, de valami megmagya
rázhatatlan okból ezideig nem Írtam meg. 
Most megírom és elmondom, hogy mi
képen formálódott a szerelem ragyogó 
poézise túláradó emberi boldogsággá.

Megírásához az adott ösztönzést, hogy 
újra láttam azt a helyet, ahol első ta-1 
lálkozásom volt a főszereplővel és azóta 
újra meg újra kisért ennek a históriá
nak az emléke.

Indiskréciót sem követek el, mert a 
szereplők neveit úgysem fogják kitalál
ni sohasem... # *

És most átadom a történetet a nyil
vánosságnak, amelyben egy mélységes 
szerelem csillog, fénylik, sugárzik mint 
a gyémántszem.

De, kedves olvasó, az idő nem múlik 
csendesen, az élet rohanvást halad, kép
zelje hát vissza magát egy májusi ta
vaszba 15 esztendővel ezelőtt.

A lány 18 éves volt és Paulának hív- ; 
ták, a fiút Andrásnak és 23 éves volt. 
Falusiak voltak mindketten, nem az 
úgynevezett jótársaság tagjai.

Először a leánnyal ismerkedtünk meg, 
különös körülmények között, a hegy
tetőn, az erdő szélén, a Krisztus ke
resztjénél, ahol térdelve imádkozott.

Mi — kettesben — a fák lombsátora 
alatt, a pünkösdi május ragyogását él
veztük, zöld pázsiton, nevető virágok 
között.

Szegény kishősnönket — amint a ke
reszt előtt imádkozott — egy színházi 
látcsővel hozzánk közelebb.

A látvány csodálatos képet nyújtott.
Az ösmeretlen, boldogtalan vagy sze

rencsétlen lány, — a legszebb tavaszi 
napfényben, a Megváltó szobor előtt fe
jét mélyen lehajtva, imádkozott. Imád
kozás közben zokogásra fakadt és úgy 
sirt, de úgy sirt, hogy a szive majd 
megszakadt. Néha-néha egyet vonaglott, 
teste megrázkódott, amint zokogását el
fojtotta.

Megilletődve és meglepődve néztünk 
össze. Szivünket a részvét melegsége 
járta át. Nem ösmertük őt és igy nem 
kérdezhettük, hogy mi történt vele?

Ő nem vett észre bennünket. Sírása 
közben meg-megcsuklott s hangosan 
felsóhajtott:

— Teremtő Istenem, mi lesz velem 1 ?
Azután keresztet vetett, fölállt, körül

nézett s egyik kezével belekapaszkodott 
a léckerítésbe.

Azúrkéken csillogott a tavasz. A szom
szédos fa lombja között a fülemüle hí
vogató, epekedő skálája csapongott, — 
és tőlünk 30 lépésnyire egy drámai 
mozzanatokból felépített fiatal élet ver
gődött.

Nemcsak a rokonszenv, a részvét, de 
a kíváncsiság is feléje húzott.

Megszólítottuk. Riadtan hátrafordult, 
illedelmesen köszönt, miközben ruháját, 
haját megigazgatta.

Megakadt a szemünk a szépségén. 
Fiatalság, üdeség, szépség sugárzott lé
nyéből, de mélyen fekvő sötétkék sze
méből valami mély szomorúság áradt.

Kezdetben kissé bizalmatlan és na
gyon szemérmes volt, de lassan-Iassan 
mégis csak kitárult lelke s megtalálta 
életszövődésének színes fonalát. Előadta, 
illetve elsírta előttünk tragikus sorsát, 
íme;

Özvegy édes anyját két héttel ezelőtt 
temette el, édes apját három éve. Kis 
házukat, két hold földjüket édesanyjá
nak hosszas betegsége anyagiakban erő- 
esn megterhelte.

Ezt az adósságot szeretné a városban 
cselédsorban leszolgálni s most tanács
talanul áll a világban. Ezért fordult 
Krisztus urunkhoz tanácsért, segítségért.

Feleségem részvéttel simogatta meg 
bájos arcát, melyet az izgalom vérpi
rosra festett. Tekintetéből szelíd fájda
lom és bizalom ömlött felénk. Lelkűnk
be látott.

Rokonszenve, bizalma percről-percre 
melegedett, s amikor egész lelkét ki
tárta előttünk, hangja úgy tetszett, erő
sen vibrál valami mély felindulástól és 
szemérmes pirulás közben, remegő ajak
kal vallotta be a legégetőbb problémát 
is — egy férfi képében, aki 23 éves, 
jómódú család egyetlen gyermeke, de 
akinek az édes anyja hallani sem akar 
egy szegény árva leánnyal kötendő há
zasságról...

Most már helyben voltunk mi is és 
megértettünk mindent: fájdalmát, szen
vedését, töprengését és végül azt az 
elhatározását, hogy kálváriás utján fel
veszi a harcot az élettel.

És ehhez a harchoz reményt, bizal
mat, életkedvet és kitartást, az első se
gélyt mi nyujtotfuk neki azzal, hogy 
magunkhoz öleltük és háztartásunkba 
fogadtuk őt, és igy kálváriás útja nem 
mélyült el szenvedő tragédiává.

Sorsának hajóját nemcsak szépsége, 
de vallásos leikéhez társult szerencse 
is kormányozta a boldogság réve felé.

Hitének fanatikusa volt. Ez a rajon
gás irányította göröngyös uiját a drá
mai fejlődés felé...

Két hét múlva ezután megjelent és 
tiszteletét tette nálunk a nagy problé-

A függöny felgördül. A közönség, amely 
mitsem tudott Bodzásy szerepléséről, meg
látva a különös ruházatban végtelenül 
komikusán ható Pupit s abban a hiszem- 
ben, hogy ennek a számnak ö is adja 
meg a humoros jellegét, kacagásba tört ki.

Pupi nagy komolyan áll s beszél. Ün
nepi szónoki páihosszal olvassa le a 20- 
25 méter hosszú, legöngyöliteti s körötte 
a földön ott kígyózó papírszalagról le
leplező beszédét.

A közönség figyelmes hallgatással cse
réli föl a kacajt. És ekkor történt az, ami
re visszaemlékezve harmincesztendö múl 
tán is kacagás fog el.

Dr. Terhes Samu, a kiváló humoru 
ügyvéd és mókamester, a Gömör-Kishont 
akkori szerkesztője, ki a tréfás szoborle
leplezésről tudott, a zsúfolásig telt terem 
végén a nagy csendben egy éleset füty- 
tyentett. A szobor- Bodzásy a lepel alatt 
megrázkódik és morogni kezd: „ki az a 
bitang, ki az a csürhe“. A közönség néz, 
figyel.

A kulisza mellől rászólok: „Ne mozog
jon, csendben legyen!11 Alig pár pillanat
ra újabb fütty. Rémülten látom, hogy 
Bodzásy a takaró alatt még jobban meg
rázkódik, sőt mozogni is kezd és már 
hangosabban és szaporábban zsörtölődik: 
„ki az a bitang, ki az a csiirhe, no meg
állj, az apád...

A hangot megismerő közönség köny- 
nyeztetö hahota viharba tör ki, kacag az 
összes szereplő s Bodzásy dühösen lelép
ve a ládaemelvényről, szoborhoz nem mél
tóan elmenekül. Az óriási nevetéstől ful
ladozó közönség nem tudta komolyságát 
az estély folyamán visszanyerni, a kaba 
ré következő, utolsó müsorszámdt el is 
kellett hagynunk: a közönség nem volt 
hallgató-, szemlélőképes.

Az eltűnt Bodzásyt másnap tudtuk ki
békíteni, akkor is csak dupla felléptidijjal 
és a kialkudottnál több fogásos vacso
rával. ^

s i / ^ r g u s .
B e r n é t  I s t v á n  dr. t i t k o s  t a 

n á c s o s .  Magyarország kormányzója a 
magyar kormány előterjesztésére Dr. 
Bernát Istvánnak, a budapesti egyetem 
közgazdasági kara agrárpolitikai taná
rának és volt első dékánjának, a Ma
gyar Nemzeti Bank alelnökének a köz
élet terén szerzett kiváló érdemei elis
meréséül a m.kir. titkos tanácsosi méltó
ságot adományozta. Bernát István dr. 
Rimaszombat szülötte, a régi rimaszom
bati választókerület volt országgyűlési 
képviselője, aki mint nemzetgazdasági 
iró és szakember európaszerte ismert

ma : András ur is. Cédrus termetű, vál
las, barnapiros csinos fiú, rugalmas 
mint az acél s mosolygó, dióbarna sze
méből az ifjúság lángja tüzelt.

Amikor beszóltam Paulának, hogy iti 
van az, akit a világon legjobban szeret, 
akkor láttam és tapasztaltam, hogy a 
szerelem skálája milyen végtelen.

Ajka remegett, szive legmélyéből elő
törő epekedési vágyakozás vérpirosra 
festette arcát, egy szót se szólt, de meg- 
dicsőült arccal ölelte át egyetlen Andri
sát ... s a két szempár egymásba ol
vadt, halálig szerelmesen.

A mi feladatunk most már az volt, 
hogy ez a szépen felépített világ össze 
ne omoljon.

Munkánkat megkönnyítette az a kel
lemes valóság, hogy Paulában a leghű
ségesebb és legszorgalmasabb segítsé
get találtunk. Sem azelőtt, sem azután 
nem akadtunk párjára háztartásunkban.

Pedig az esze mindig ott bolyongott 
a kedvesén. Sokat sirt, könnyezett, de 
hangtalanul. Lelkének szenvedő fájdal
ma, kedveséhez kapcsolódó forró sze
relmi gyötrődése — úgy láttuk — mun
kája közben megenyhült. Ezért is dol
gozott megállás nélkül, reggeltől estig.

így élte a dolgozó és a szerelmes 
lány kettős életét — 14 hónapon át.

14 hónap után András hazavitte s a 
két lángoló sz ív  a vallás parancsai sze
rint is örök hűséget esküdött egymásnak.

Ámde az emberi élet csupa tragikum. 
Az övék is az volt esküvőjük után.

Andrást a jómódban élő özvegy édes 
anya kiűzte házából és a kitagadottak 
keserű kenyerét ették — napszámból.

Szegénységüknek ez a göröngyös útja 
három évig tartott. Ekkor ért életük a 
boldogság korszakának határához.

Missziós szerzetesek jöttek azidőben 
Rimaszombatba s ennek örömbirét ha-
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tekintély s széleskörű munkássága nagy
sikerű és közbecsült. A legmagasabb és 
legnagyobb kitüntetés, a „kegyelmes" 
címmel járó méltóság-adományozás hí
rét a földiek nagy örömével vettük s 
közöljük mi is, annál inkább is, mert | 
az uj kegyelmes ur egykor lapunk előd
jének, a Gömör-Kishontnak felelős szer
kesztője volt.

Lukács Bélát megerősítették főis- 
páni állásában. Lukács Bélát, Miskolc 
törvényhatósági joggal felruházott város 
rimaszombati születésű főispánját, ki a 
belügyminiszter-változás alkalmával fő- 
ispáni állását a miniszterelnöknek fel
ajánlotta, Darányi Kálmán miniszterel
nök, h. belügyminiszter főispáni állásá
ban megerősítette.

Egyházmegyei hírek. A felszentelt 
ujmiséseket az egyházmegye főpásztora 
az első szentmisék bemutatása után a 
következő helyekre disponálta: Ferenc 
Gyulát Osgyánba, Korpás Istvánt Fülek- 
püspökibe, Buchstabierer Lászlót Di- 
vénybe és Schlosser Pált Tornára. — 
Tokárcsik Istvánt stoószi adminisztrá
torrá nevezték ki, mig Mikolajcsik Sán
dor premontrei kanonokot a debrői plé
bánia vezetésével bízták meg. — Dörner 
János szomolnokhutai szenlszéki taná
csos, plébános, aranymisés pap életé
nek 76 ik évében elhunyt. — A szomol
nokhutai plébánia adminisztrálására 
Stefko Kálmán tiszolci káplánt nevez
ték ki.

Halasy Jenő — okleveles tanár. Ha-
lasy Jenő, az ismert dobsinai festőmű
vész, a világhírű müncheni Stuckmester 
volt növendéke, e napokban kitüntetés 
sel fejezte be tanári vizsgáit s a mate
matika és fizika-szakon oklevelet nyert. 
A festőművészből lett középiskolai ta
nár legutóbb Komáromban működött 
helyettesi minőségben.

Rajner László sikere. A városunk
ból származó Rajner László, a pozsonyi 
nemzeti színház operaegyüttesének tag
ja szép sikerrel szerepelt Prágában a 
Károly román király tiszteletére annak 
idején rendezett operai díszelőadáson, 
utóbb pedig Bécsben a Strauss János 
emlékére rendezett ünnepélyen.

A rimaszombati „Izr. Szentegylet" 
(Chevra Kadisa) uj elnököt választott.
Szalvendy Gyula tiz évi áldásos szent
egyleti elnöki tevékenység után a múlt 
év végén a helybeli izraelita hitközség 
elnökének választatott meg és ennek 
következtében lemondott a szentegyleti 
tisztségéről. — A Szentegylet folyó hó 
18 án tartotta rendes évi közgyűlését,

mely alkalommal Steiner Félix a Szent
egylet választmányának régi tevékeny 
és áldozatkész tagja, ellenjelölt nélkül, 
közfelkiáltással emeltetett az elnöki 
székbe. —- Steiner Félix tartalmas beszéd
ben mondott köszönetét a bizalomnak 
irányában való spontán megnyilatkozá
sáért és elfogadta a megtisztelő meg
választást. — Úgy a hitközség, mint a 
Szentegylet a legszebb reményekkel néz 
az uj elnök működése elé. S.

A rimaszombati izr. nőegylet öt 
venéves történetét a jubileumi ünnep
ségre Weinberger Tibor ár. ügyvédjelölt, 
egyleti jegyző, lapunk jeles munkatársa 
irta meg ékestolial s ő is olvasta fel az 
ünnepi díszközgyűlésen. A nagy körülte
kintéssel, szépen megirt, az izr. nőegylet 
emberbaráti munkásságban gazdag fél
százados működését híven visszatükrö
ző történetet a nőegylet most füzet alak
jában nyomdai utón sokszorosittatta s 
mindenegyes tagjának jubileumi emlékül 
és jótékonycselekedetre buzdításul meg- 
küldötte.

Halálozás. Súlyos veszteség, mélysé
ges gyász érte boldogemlékezetii Péter 
Mihály ref. püspök özvegyét szül. Ba- 
barék Erzsébetet. Édes anyja, özv. Ba- 
barék Dánielné szül. Pál Erzsébet, a volt 
nagyráskai ref. lelkész özvegye 88 éves 
korában folyó hó 16-án városunkban 
örök álomra szenderült. Az életerőit 
vesztett matróna holttestét őszinte rész
vétmegnyilvánulással folyó hó 17-én 
helyezték örök pihenőre.

Molnár Gyula volt itteni, jelenleg lo
sonci gimn. hittanár édesanyja, özvegy 
Molnár Jözsejné február 14 én 78 éves 
korában elhalálozott.

Scherer Lajos nyug. losonci gimn. ta
nár hűséges 'hitvese, szül. Heil Erzsé
bet folyó hó 15-én Budapesten váratlanul 
elhunyt.

A rimaszombati magyar reálgimná
zium szülői szövetsége kéthónapon
ként esedékes rendes közgyűlését feb
ruár 21-én, vasárnap délután három órai 
kezdettel az intézet második emeleti 
rajztermében tartja, amelyre az érdekel
teket ezúton hívja meg az elnökség.

A Csehszlovák Vörös Kereszt helyi 
egyesülete folyó évi március hó 3 án 
este 6 órakor tartja évi rendes közgyű
lését a Városháza tanácstermében. Ké
retnek a t. tagok, hogy teljes számban 
megjelenni szíveskedjenek.

A rimaszombati magyar közműve
lődési bizottság előadásciklusának szer
dai előadója Holéczy Miklós reálgimn. 
tanár volt, aki a gyermek és a felnőtt

marosan elvitték a szomszédos falvak- i 
ba is.

A Paula vallásos lelke valami titkos 
égi sugalmazást kapott s másnap reggel 
bezarándokolt hozzánk a templomba, 
hogy lássa, hallja a missziós prédiká
tort és hogy lelkét a gyónás-áldozás 
szentségével megtisztítsa.

Itt bontakozott ki azután a boldogság 
szimfóniája.

A fiatal asszony a templomba ment, 
a pap elé térdelt és meggyónta életé
nek kálváriás útját, szerelmes szivének 
színes szivárványát. — A missziós pap 
igy szólt hozzá:

— Imádkozzál gyermekem, hogy két 
hét múlva a gondviselő Isten hozzátok 
segítsen.

És a gondviselő Isten két hét múlva 
hozzájuk segítette az Ipoly völgyébe, 
ahol prédikátori missziós munkáját 
megkezdte.

A templom természetesen zsúfolásig 
megtelt ájtatos hívőkkel. Döbbenetes 
erejű prédikációjának lenyűgöző hatása 
volt. A nép érezte, hitte apostoli kül
detését és rajongó csodálattal, határta
lan tisztelettel tekintett rá.

Ezután következett a misszionárius 
nemes hivatása : a háborgó lelkek meg
békítése.

A missziós lelkész nemcsak ragyogó 
hitszónok, de nagyszerű diplomata, lélek 
búvár és melegszhü ember is volt.

Szentmise után meglátogatta az And
rás édes anyját. Az idős özvegy asz- 
szony meghatódott és túláradó boldog
sággal fogadta a missziós lelkész rend
kívül megtisztelő látogatását.

Egy óra múlva a sekrestyés a kita
gadott fiatal pár lakásába igyekezett s 
rövidesen hozta őket a szülői hajlék 
elé. A kapuban a missziós lelkész várta

és igy szólt a meglepődött remegő fia 
tál asszonyhoz:

— Leányom, te nagyot vétkeztél és 
mélyen megbántottad e házban elő öz
vegy édes anyát, a te második anyádat, 
Térdelj le most és térden kúszva térj 
be hozzá, kérjed kegyelmét, bocsánatát 
és anyai áldását!

Paula nemcsak engedelmes és mélyen 
érző lélek, de okos asszony is volt, 
és a szenvedő, elesett ember alázatá
val megtörtén, térdelve csúszott a szo
bában imádkozó anyósához s reszkető 
lélekkel kérte kegyelmét, bocsánatát és 
anyai áldását.

A jelenet mélyen megindító lehetett. 
Mi — természetesen — nem láthattuk, 
de szóról-szóra igy adta elő ezt nekünk 
akkoriban Paula, a történet aktív főhőse.

A szimfóniának befejező akkordja ná
lunk játszódott le, néhány esztendővel 
ezután.

Akkor volt ez, amikor ugyanezek a 
missziós lelkészek ismét felkerestek 
bennünket, hogy nemes hivatásukat tel
jesítsék, 1933 bán.

A s z ív  tiszta, édes megindulása ismét 
elhozta Paulát oda, ahol életre kelt szerel
mének beteljesedése: Rimaszombatba.El
hozta őt a hála, hogy újra láthassa és 
hallhassa jóságos segítőjét, a misszio- 
náriu, hogy meggyónhassa neki véghe- 
tetlen boldogságát.

Ez alkalommal két napig volt vendé
günk Paula. Elhozta két szép — egy 
fiús, egy leány— gyermekét is. És ami
kor elbúcsúzott tőlünk, átszellemült 
arccal ölelte át feleségem nyakát, sírva 
fakadt, ei-elcsukló hangon csak ennyit 
tudott mondani:

— Édes jó tekintetes asszonykám, 
én vagyok a világ legboldogabb asszonya!

R.M.

viszonyáról szóló tanulmányát olvasta 
föl a rimaszombati ódon városháza köz
gyűlési termét zsúfolásig megtöltő kö
zönségnek. A kitűnő padagógusnak az 
igazi gyermekbarát vonzó közvetlensé
gével előadott tanulmánya a szülői ház, 
az iskola és a társadalom részéről el
követett nevelési hibák eredő okainak 
vizsgálatába vonta mindenekelőtt a hall
gatóságot, hogy a serdülő korban ke
letkező és az egész életre kiható lelki 
sérülések következményeire rámutat
hasson és konzekvenciaképpen arra a 
megállapodásra jutott, hogy a gyermek- 
nevelés terén a modern pedagógia ér
vényesülése az egyedüli helyes meg
oldás, amely mindenben számol a fej
lődő gyermek lelki-strukturájával és a 
szellemi fejlődés lépcsőfokain megértő 
szeretettéi kalauzolja a kibontakozás 
felé. A rendkívüli figyelemmel hallgatott 
előadást hálás tapssal jutalmazta a kö
zönség s az előadó értékes fejtegetéseit 
Havas Vilmos tanár köszönte meg az 
estélyt rendező közművelődési bizottság 
nevében. — A legközelebbi előadást 
február 24-én Dr. Kosmer Dezsöné or
vosnő fogja tartani „a dolgozó nő" 
címen.

„Ember a híd alatt" előadása a 
Polgárikörben. A rimaszombati Polgá
rikör több alkalommal általános nagy 
sikerrel szerepelt kitűnő műkedvelő gár
dája f. évi március 6. és 7-én Indig Ot
tó bomba-sikert ért kiváló 3 felvonásos 
vigjátékát, az „Ember a hid alatt"-ot 
adja elő. A próbák Makovits Jenő ren
dező irányítása mellett serényen folynak 
s az előadás szenzációs sikerűnek ígér
kezik.

Az izraelita hitközség fürdőjének 
vezetésével — mint értesülünk — Jelű
nek Ernő helybeli lakost bízták meg, 
akinek megbízatása máris garancia ar
ra, hogy a fürdő tisztaság és higiénia 
szempontjából az elsőrendű kivánal
maknak fog megfelelni. — A fürdőna
pok : szerda, péntek és vasárnap.

A rimaszombati Mirjam zsidó leány
kör február 27-én, szombaton este fél- 
kilencórai kezdettel műsoros táncestélyt 
rendez a Tátra-szálló emeleti nagyter
mében. A pompásan összeállított mtiso- 
soron ének, tánc és szavaló számokon 
kívül egyfelvonásosok is szerepelnek, 
amelyet a leánykör legjobb műkedvelői 
mutatnak be. Belépődíj tetszés szerint.

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

A Polgári Repülőtámadás elleni Vé
delem tagjai részére a pozsonyi, kassai 
és besztercebányai rádióleadók előadá
sokat fognak leadni és pedig:

Február hó 21-én délután 3—3 30-ig 
a riadószolgálatról.

Március 7-én délután 3 10—3'40 ig a 
tűzvész szolgálatról.

Márc. 21-én d. u. 3—3'30-ig az egész
ségügyi és szamaritánus szolgálatról.

Április 4-én délután 3—330 ig az 
összekötő- és hírszolgálatról.

MEGÉRKEZTEK a tavaszi divatlapok a Li- 
teratura könyv- és papirkereskedésben Já
nosi ucca.

A „Tessék beszállni" szenzációs re- 
vűbál február 13-án. Nagy és szép kö
zönség előtt zajlott le a kereskedelmi 
és magánalkalmazottak által rendezett 
jótékonycélu revübál. — A teremnek 
hajóvá való átalakítása, rajzai, a matró
zok, a tenger, a kazán, a kapitány stb. 
kitűnő, ötletesek voltak. Hű kopirozása 
volt a hajó életének. A humoros apró 
darabok, jól voltak összeválogatva, a 
modern vizeken hajókázó, illetve vacil- 
láló ember, könnyű szórakozásának. A 
Jelűnek Miklós által kitünően rögtön
zött aktuális tréfák, bohóságok találóan 
és apropó illeszkedtek be a vidám est 
keretébe. Nagy sikere volt a Dobránszky 
János által betanított matróztáncnak, ame
lyet Bokor Évi, Dobránszky Ili, Dobó 
Aranka, Kálmán Gizi, Neumann Ella, 
Szkaliczky Vera, Paál Muci és Vaskó 
Bözsi kecsesen lejtettek. — A rajzok a 
Vanya mesteri kezét dicsérik. A terem- 
diszités — melyben Hauser Antalnak is 
nagy része volt — Ízléses, nehéz, gyö
nyörű munka volt. A tánc reggelig tar
tott. Elmondhatjuk bátran, hogy ezen a 
bálon nyoma sem volt a mai bálokat 
jellemző kedélytelenségnek. Igazi béke
beli, virágos hangulat uralkodott végig. 
Virág, taps bőven.;

Kinő 1P0LL0 mozgó
Szombaton és vasárnap, február 20-21-én 
Stenka Razin a hajóvontatók atamánjának 

legendája Orosz népdalok :

Volga. . .  Volga. . .
Vera Engels, Hans A. Schletov, H. Qeorg.

Kedden és szerdán, február 23-24-én szen
zációs amerikai izgalmas dráma, amely si

kerrel száguldja végig egész európát:
A kinai arany.

Főszereplő : Qary Cooper.

Csütörtökön, február 25-én szenzációs 
amerikai repülési film:
A levegő sasjai.

Hamis vád miatt hat havi börtön
re Ítélték. Molnár István serkei gazdál
kodó régebb idő óta haragudott a köz
ség mezőőrére, Szegedi Istvánra, aki 
ellen bosszút forralt, mert a mezőőr a 
fiát lopáson fogta. Molnár a mezőőrt 
államellenes cselekedetek miatt felje
lentette a helybeli államügyészségen, 
mely ebben az ügyben a nyomozást el 
is rendelte. — A megejtett csendőri 
nyomozás bebizonyította, hogy a mező
őr elleni vádak hamisak s azokat Mol
nár csak bosszuszomjának kielégítésére 
találta ki. Ennek alapján a mezőőr he
lyett Molnár István került a vádlottak 
padjára, akit a helybeli kerületi bíróság 
Vágássy-tanácsa hamis vád emelésében 
bűnösnek mondott ki s ezért hat havi 
börtönbüntetésre Ítélt el. Molnár István 
az ítélet ellen felebbezést jelentett be.

SMITH PREMIER MONARCH ADDING
Írógépek számológépek

képviselete:
LEFKOVITS

Rimaszombat Vasut-utca 15.

Pártnagygyülés. Az Egyesült Magyar 
Pártok rozsnyói körzete folyó hó 21-én 
(vasárnap) délelőtt Rozsnyón a Kath. 
Legényegylet nagytermében járási nagy
gyűlést tart, amelyen több magyar tör
vényhozó is megjelen.

Országos vásár Rimaszombatban.
Folyó február hó 24-én (szerdán) or
szágos vásár lesz Rimaszombatban, a 
melyre mindenféle hasznos állat felhajt
ható.

Utazási kedvezmény a prágai ta
vaszi vásár látogatói számára. A
vasutügyi minisztérium a elkövetkező 
prágai tavaszi vásár látogatói számára 
minden vonatra és bármely kocsiosztá
lyon 33%-os utazási kedvezményt en
gedélyezett. E kedvezmény a vásáriga
zolvány felmutatása alapján a Prágába 
való utazásra március 1-től 14-ig, visz- 
szautazásra pedig március 5-től 18-áig 
vehető igénybe. Szlovenszkói és pod- 
karpatszkaruszi látogatók hosszabb út
vonalakat is választhatnak, ha ezáltal 
kedvezőbb vasúti összeköttetést érnek 
el. Azon vásárigazolványok, amelyeket 
a Prágába való utazásra nem vettek 
igénybe, a visszautazásra sem érvé
nyesek.

Gazdag kiállítási anyaga van az 
idei prágai tavaszi vásárnak. Az idei 
prágai tavaszi vásár megnyitásának sor
rendje a következő : március 5-én nyilik 
meg a vásárpalota, a többi kiállítási tere
pet március 7-én nyitják, s valamennyit 
március 14-én zárják. A vásár az eddi
gi előkészületekből Ítélve rendkívül tar
talmas lesz. Az egyes exportiparágakat 
az idén még jobban előtérbe helyezik, 
mint az eddigi vásárokon. Az exportvá
sár 18 szakcsoportja mellett még 12 kü- 
löncsoport szerepel ; a „Csehszlovákiai 
kisipar", valamint „A villamosság alkal
mazása a kis- és nagyiparban" szakvá
sárok, a szálló- és vendégipari vásár, a 
rádióvásár, a bútor- és zotigoravásár, a 
házi szükségleti cikkek vására, a tech
nikai és építőipari vásár, az autóbörze, 
a sport- és vizijármüvek csoportja (we- 
ek-end házak), a grafikai csoport és a 
„Foto-film-optika" szakvásár harmadik 
ismétlése a Vásárpalotában.

Tavaszi kertészeti vásár Prágában.
Az idei prágai tavaszi vásár keretén 
belül (március 5-től 14-ig) kertészeti 
kiállítást is rendeznek a vásárpalotá
ban, mely mindenekelőtt a tavaszi vetés 
szükségleteinek áttekintését nyújtja. E 
vásár keretén belül a kaktusztenyész
tők is kiállítanak.
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Filmszínház. Folyó hó 20. és 21-én 
„Volga ... Volga ...‘, cimíi nagy film ke
rül szinre. Stenka Raszln a cártól ki
váltságokat eszközöl ki a kozákok ré
szére, de Dolgoruky herceg ezt figye
lembe se véve, gályára viteti Stenkát. 
A gályán lázadás tör ki s bár Stenka 
igyekszik rendet teremteni, még sem 
térhet ki a harc elöl, melyben melléje 
áll Prosotowsky herceg felesége Anna, 
ki régen érez vonzódást e hőslelkü férfi 
iránt. Főszereplők : Hans Schlettov, Ve
ra Engels és H. Qeorg.

Folyó hó 23—24-én a „Kínai arany" 
cirnü Paramount-film kerül előadásra. 
A vajúdó kinában egymást érik a har
cok, omelyekben nemcsak puska-puska 
ellen, hanem ravaszság-ravaszság ellen 
egymásután termeli a tiszavirágéletü tör
ténelmi hősöket. Ilyen „hős“ Yong tá
bornok, kinek útját pusztulás és nyo
morúság jelzi. Főszereplők : Gary Coo
per, M. Carroll, Akins Tamiroff,

Folyó hó 25-én „A levegő sasjai" c. 
amerikai film, melyben Ralph Bellamy 
bámulatba ejti a nézőt nyaktörő pro
dukcióival a levegőben. — A film me
séje egyébként igen érdekfeszitő s idyl- 
likus szerelmi regény is húzódik meg 
benne.

A margiifalvai uj vasútvonal első 
halottja. Vasárnapra virradó éjjel meg
történt az első halálos eigázolás a múlt 
évben megnyílott Vöröskő-Margitfalva 
közötti vasútvonalon. Az ellenőrző útját 
végző egyik pályafelvigyázó Polomanská 
Maia tájékán vasárnap hajnalban csonttá 
fagyott emberi hullarészekre bukkant s 
a jelentésére kiszállt vizsgálóbizottság 
megállapította, hogy az emberi roncsok 
Cserniczky József 50 éves fehérvizi 
szénégető földi maradványai, akit az 
éjszaka folyamán gázolt halálra vala
melyik vonat, anélkül, hogy a szeren
csétlenséget a vonatvezetők észrevették 
volna. A szerencsétlenül járt munkás 
szombaton Dobsinán járt és hogy utat 
rövidítsen, a sinek mentén indult haza 
a fizetésével. Nincs kizárva, hogy a sí
nek között folytatta útját s a rendkívül 
süket embert igy gázolta ei a vonat. 
Cserniczky két éve került haza Kana
dából, ahol nehéz munkával összegyűj
tött vagyonkája teljesen elúszott. Az 
anyagi veszteségek miatt búskomorrá 
lett szénégető azóta valósággal ember
kerülő lett s az sincs kizárva, hogy pil
lanatnyi elmezavarában vetette magát a 
vonat mozdonya elé. A vizsgálóbizott
ság megállapítása szerint a sinek közé 
került hullarészeket több vonat hurcolta 
magával, amelyek nagy távolságban he
vertek szanaszét a pályatesten. Felelős
ség a halálos szerencsétlenségért nem 
terhel senkit.

Elitélték a szélhámos volt tiszolci 
papot. Annak idejen részletesen foglal
koztunk Kriska Pái volt tiszolci evang. 
lelkész szélhámosságaival, aki Tornaija, 
Ruttka és Igló környékén több szélhá
mosságot követett el s miután állandó 
lakhelye nem volt és állandóan bujkált, 
körőzvényt adtak ki elfogatására. Leg
utóbb Kriska Pál beállított Briscsák 
iglói r. kath. káplánhoz s elmondotta, 
hogy mint a rimaszombati reálgimná
zium tanára, diákcserkészeivel kirándu
láson volt a Tátrában, ahol minden 
pénze elfogyott. Arra kérte a káplánt, 
kölcsönözzön neki kisebb összeget. A 
káplán felült a szélhámosnak, akit per
sze soha többé nem látott. — Kriska 
Iglóról Aranyosmarótra utazott, ahol 
azonban a csendőrök felismerték s az 
ellene kiadott körözvéoy alapján az 
aranyosmaróti csendőrség letartóztatta 
s beszállította a rimaszombati kerületi 
bíróság fogházába. — A szélhámos volt 
pap ügyében most tartották meg a fő
tárgyalást a helybeli kerületi bíróságon, 
melynek Dr. Vágássy-tanácsa Kriskát az 
általa elkövetett szélhámosságokért és 
csalásokért négy havifeitétlen fogház- 
büntetésre Ítélte el. — Vádlott az Ítélet
ben belenyugodott s igy az jogerőre 
emelkedett.

ítéletek közbotrányokozásért. Lip
ták Mária bejei lakosnő egyik szlovák 
nemzetiségű szomszédjával összeveszett. 
Közbotrányokozásért a helybeli kerületi 
bíróság 300 Kő. pénzbüntetésre, nem 
fizetés esetén 12 napi elzárásra Ítélte 
el. Az Ítélet jogerős.— Ugyancsak köz 
botrányokozásért ítélte el a helybeli bí
róság Svihlo Emília vashegyi lakosnőt 
is, aki haragjában egy cseh fiatalembert

szidalmazott. Feljelentés folytán a bíró
ság Svihlo Emíliát 150 Ki pénzbünte
tésre Ítélte el. Védője és az állam- 
ügyészség képviselője az ítéletben meg
nyugodtak. Miután a tárgyaláson Svihlo 
Emília nem vett részt, az Ítéletet Írás
ban kézbesítik ki részére.

Etessük háziállatainkat 
denaturált cuknrral.

A cukor felhasználása takarmányozási 
célra nem uj dolog. Ezzel már a háború 
előtt is kísérleteztek s ma már a dena
turált cukorral való takarmányozás a 
mezőgazdaságban általánosan el van 
terjedve.

Sokáig nem jöttek rá a cukor helyes 
denaturálási módjára és a falusi embe
rek sok helyen a takarmánynak rendelt 
cukrot, mivel az jóval olcsóbb volt a 
finomított cukornál, maguk fogyasztot
ták el. A legújabb denaturálási mód
szerei elérték azt, hogy a denaturált 
cukor kellemetlen, kátrányra emlékez
tető szagot nyert s igy az ember szá
mára élvezhetetlenné vált, továbbá ás
ványi sókat (kalcium, foszfor stb.) ke
vertek hozzá s ezáltal olyan takarmányt 
állítottak elő, melyben a nagy tápérték 
mellett az angolkór és csontlágyulás 
ellenszerei is bennfoglaltainak.

A denaturált cukrot az állatok, dacá
ra kellemetlen szagának, nagyon hamar 
megszokják és szivesen eszik. Adago
lása naponként és állatonként: lovak
nak fajuk és munkateljesítményük sze
rint 2—4 kgr., hízó szarvasmarháknak 
3—4 kgr., teheneknek 2 kgr., borjak
nak ‘/2kgr. adható. — Sertéseknek test
súlyuk szerint 1—3 kgr-ot adjunk, hí
zóknál árpadarával keverve, a kukori
cát teljesen pótolja.

Nagyon kívánatos lenne, ha a dena
turált cukorral való takarmányozás a 
mi vidékünkön is általánossá válna s 
annak kiváló tulajdonságáról minden 
állattulajdonos meggyőződnék.

Dr. Andrik László, 
állatorvos.

Könyöradomány.
A könyöradomány a legkeservesebb 

falat, amit a nyomorúság sir az asztalra 
annak a szerencsétlen embertársnak, aki
nek már csak a szociális könyörület és 
irgalmasság által nyújtott adomány és 
segély tudja biztosítani mindennapi éle
tét. Ezért oly szánalomra méltó az arra 
rászoruló.

Az emberi társadalom s a köz sorsát 
intéző tényezők e szociális kérdés fon
tosságának tudatában humánus érzéssel 
igyekeznek is a nyomort enyhíteni ott, 
ahol az szükséges és kívánatos. A tár
sadalom különböző jótékonycélu alaku- 
tat utján adományok gyűjtése és kiosz
lásával, a hivatalos tényezők pedig pénz, 
vagy természetbeni segélyek juttatása ál
tal tesznek eleget az emberi irgalmasság 
eme követelményeinek. így is van rend
jén : a kettő karöltve, egymást kiegé
szítve.

Hiába való azonban, sőt talán káros 
is a fenti tényezők minden jó szándékú 
fáradozása és törekvése akkor, ha azt 
látjuk, hogy az alamizsnára várakozó és 
az arra rászorulók táborába arcpirulás 
és szégyenérzet nélkül mind nagyobb 
számmal beszivárognak a munkakerülők 
százai, vagy talán ezrei is, akik a pusz
ta szegénységet is elégséges és respek
tálandó jogcímnek tartják már arra, hogy 
az ő eltartásukról is a társadalom és köz 
gondoskodjék.

Az alamizsna a munkaképtelent, az 
elaggottat, a sínylődő árvákat és nyo
morban tengődő özvegyeket illetheti meg 
s nem lehet az a dologtalanság és mun
kakerülés jutalmazása még akkor sem,ha 
azok folytán be is köszönt valahová a 
szükölködés. A törekvő és becsületes 
szegény sohasem kér és fogad el ala
mizsnát, hanem inkább munkát és mun
kaalkalmat, hogy ekként becsületesen 
elvégzelt munkája utján jusson kenyér
hez.

A világ sok minden változásával együtt 
azonban mintha megváltozott volna az 
emberiség egyik-másik részének egész
séges erkölcsi felfogása is az alamizsna 
és ingyenes segélyezések helyes fogal
máról. Ma már nem a lelkiismeret ügye

sokak előtt jogtalanul és érdemtelenül, 
sőt hamis félrevezetés és megtévesztés 
árán is elütni a segélyre valóban rászo
rultakat attól, megrövidíteni az amúgy 
is szűkösre szabott alamizsnákat csak 
azért, mert önzőségében az arra rá nem 
szorult, vagy arra méltatlan is részesed
ni kivan. így nagyon messzire kellene 
mennie a társadalmi jótékony akcióknak 
s hihetetlen mértékben túlméretezni a 
közsegélyzést.

Amilyen megnyugvással látjuk a tár
sadalmi akciók jótékonykodó ügybuzgai- 
mát, épp oly helyeslésssel szólhatunk a 
hatóság azon intézkedéséről, mellyel re
vízió alá vette a segélyt élvezetek lajst
romát, hogy kiselejtezze az arra ér
demteleneket és jogtalanokat. Kise
lejtezze pedig azok után, hogy kora 
tavasztól — késő őszig a munkaközve 
tő hivatal felállítása által munkához s 
igy kenyérhez kívánja juttatni elsősor
ban is a munkaalkalmat keresőket s igy 
egészségesebb irányba kívánja terelni a 
szociális szükségletek nyomán előállott 
helyzet emberséges megoldását.

Ha csak éppen adóötletre van 
szükség. . .

Állítólag újfajta adókon törik a fejü
ket azok, akiknek ez a fejtörés hivata
los kötelességük. Mit lehetne még meg
adóztatni ? — nyilallik át a gondterhes 
kérdés a különféle adók kitalálásában 
agyoncsigázott elmében. Nem nézhetjük 
közömbösen ezt a vergődést. Olyan idő
ket élünk, amikor mindenkinek áldoz
nia kell a köz oltárán. Ezennel letesz- 
szük saját külön adóötleteinket:

Izzadó. (Fizetendő a kirótt adó után 
fejlődött verejték után.)

Lázadó. (Azaz : láz-adó. Fizetendő in
fluenza járvány idején 37 fokon túli 
hőmérséklet után. 42 fokosak dupláját 
fizetik.)

Borzadó. (Az elszörnyüködés mérve 
szerint szörnyűködni csak pótadót ille
tőleg szabad.)

Hamvadó. (Az elszívott dohánynemű- 
ek után.)

Sorvadó. (Kiskereskedelem és kisipar 
után.)

Hervadó. (Ötven éven felüli nők, 80 
éves férfiak. Naiváknak 50 százalék en
gedmény.)

Fogadó. (Fizetendő egészséges fogak 
után, hálából a gondviselésnek.)

Ragadó. (Fizetendő gúnynevek és kel
lemetlen barátok után.)

Radó. Gudó. Madó és hasonló nevek 
után, mukkanó, nélkül fizetendő.

Cadeau. (Csak franciául tudók szá 
mára, mindennemű ajándékok után.)

Rothadó. (Mindenki fizeti, akinek Roth 
a neve.)

Száradó. (Minden tollszár, pipaszár 
és lábszár után, a lábszár adó prog
resszív, főképpen nőknél. Ki minél töb
bet mutat az adóalapul szolgáló láb
szárból, annál többet fizet. A be nem 
fizetett lábszár adó után külön kamat
láb adót kell fizetni.

Szakadó. (Minden szakma után kiro
vandó külön adó. Szakemberek kétsze
resét fizetik.)

Porladó. (Azok a néhai adóalanyok 
fizetik, akik elhalálozásukkal ravaszul 
kivonták magukat az adófizetés alól.)

Tagadó. (Minden ép tag után, amely- 
lyel még rendelkezünk.)

Hasadó. (Az adóalany hasbősége sze
rint, 100 kilóig progresszív alapon, 100 
kilón túl 33 százalék kedvezménnyel.)

Vigadó. (A mosoly adója.)
Híradó. (Újságok számára, de plety

kás néniknek is.)
Kiadó. (Ki-ki fizet.)
Feladó. (Péld. azok számára, akik a 

borban felfelé szálló gyöngyöt rejteget
nek.)

Riadó. (Jól siró-rivó adóalanyoknak, 
culágképen.)

Mikádö. (Japán adó.)
Hálaadó. (Azok számára, akik ezt vé

gigolvasták.) (treff)

S P O R T .
A ÉsAF—MLSz Középkerületének
V. számú hivatalos közleménye.
Kresnye Károly Rimaszombati Törek

vés SE—Tamásfalvai MSC átigazolására 
vonatkozólag felhívjuk a TMSC-t, hogy

í sürgősen terjesszen be lakbizonylatot. 
Az I. B. a Ragyolci TC-ot 30‘— KS 

rendbírsággal sújtotta, mivel többszöri 
felszólításunknak nem tettek eleget, hogy 
a lejárt átlépésekhez (Hoduly Ernő és 
Lukáts Gedeon) az igazolványokat küld
jék be. Az egyesület tartozik az igazol
ványokat felfüggesztés terhe mellett 3 
napon belül beküldeni.

1937. III. 1-én Áron László hat havi 
várakozási ideje jár le : R. Törekvés SE 
—Losonci AFC. Felhívjuk az uj egyesü
letet, hogy szül. okmányt haladéktala
nul terjesszen be.

Rimaszombat, 1937. február 18.
Bokor Dezső s. k. Brilmer Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

Felelős szerkeszt?: Rábely Károly.

Elegáns és ízléses kosztümöket 
és kabátokat készít

Z IO N  M. női szabó
Rimaszombat, Szijjártó-u. 48. szám.

Ahol csak női dolgok készülnek.
Bármilyen komplikált szabás is legyen.

N e o d en d r iiT
és

o jtó v ia s z k
legolcsóbban beszerezhető a

BOKOR drogériában
Értesítés.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy Rimaszombatban a 
Jánosi utca 30. szám alatt a saját 
nevemen modern

nüi fodrász-szalont
nyitottan), hol a női fodrászat minden 
ágában a legmesszebbmenő igényeknek 
megfelelő jó kiszolgálást nyújtok, úgy
mint: vas- és v íz  ondolálást, tartós on- 
dolálást, hajvágást, hajfestést, hajkeze- 
iést, manikűrt és a legmodernebb báli 
frizurák kikészítését.

Kerem a szives látogatást, hogy bebi
zonyíthasson, miszerint a legmesszebb
menő figyelemmel lesznek kiszolgálva.

Vagyok kiváló tisztelettel
C SÉM A N  M Á R IA ,

fodrásznő.

ELADÓ
eg y  vadonat új fél hálószoba- 
bútor, m ely áll 1 szekrény, 1 ágy 
3 m adraccal és  sodronnyal, 1 
éjjeli szekrény, 2 szék , 1 asztal 

és  1 sezlón.
Érdeklődni lehet a kiadóban.

Pályázati hirdetmény.
A harm ad ref. egyház pályáza
tot hirdet kulturház ép ítésére.

A pályázó köteles folyó év már
cius 18-án az építés helyszínén, a 
szükséges terepszemle felvételére 
megjelenni.

A pályázó köteles a terepszemle 
és kívánalmak alapján részletes 
költségvetéseit és tervrajzait fenti 
egyház lelkészi hivatalában f. év 
m árcius 29. délután 3 óráig be
nyújtani.

A munkálatok, valamint a pá
lyázók feletti választás jogát az 
egyházközség fenntartja magának.

Egyházközség a pályázónak úti
költségeit nem fedezi, költségveté
seit és tervrajzait nem díjazza.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott R áb ely  K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


