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

A z  életmegtartás uj kelléke.
(em -e i) Tengődő életünk fenntar

tásához és a halál idejének kitolá
sához sok mindenre van szüksé
günk és számos az a kellék, ami 
ezekhez megkivántatik. A sok-sok 
kellék száma újból növekedett egy- 
gyel, amit okvetlenül be kell sze
reznünk, ha életünk megtartásáról 
komolyan gondoskodni akarunk. Ez 
az uj kellék, hogy ne mondjam 
nélkülözhetetlen személyi avagy em
beri szükséglet a gázmaszk, amely
nek beszerzése a közel jövőben 
kibocsájtandó kormányrendelkezés 
szerint különbeni súlyos büntetés 
terhe alatt mindenkinek kötelessé
gévé tétetik.

Mert hiába minden nemzetközi 
egyezmény, mely háború esetén az 
emberi élet kioltására alkalmas 
mérges gázok használatát szigo
rúan megtiltja, a háborúskodó fe
lek — amint számos Ízben már 
beigazolódott— bizony-bizony nem 
respektálják a nemzetközi egyez
ményt és minden kímélet nélkül 
ugyancsak gázbombázzák és ezzel 
szörnyümódon pusztítják egymást.

Ez a bombázás leginkább repü
lőgépekről, légi támadással törté
nik, aminek következtében elpusz
tul minden ember, aki a mérges 
gázok hatókörében tartózkodik, 
ha gázálarcot nem visel. Az egye
düli eszköz a védelemre a gáz
maszk !

Ezt — most már, ha akarjuk, ha 
nem — be kell majd szereznünk, 
használatát meg kell tanulnunk és 
a légvédelmi támadások elhárítá
sának módjával tisztába kell jön
nünk, mert éppen a kormányren
delet kibocsájtása igazolja a gáz
álarcok használatának esetleges be
következésével az életünk védelmé
re mulaszthatatlan intézkedés szük
ségességét, vagyis magyarán mond
va : el és föl kell készülnünk min
den eshetőségre, életünk védelmé
ben.

Amint eddig gondoskodtunk élet- 
fentartási és megtartási, védelmi 
kellékeink beszerzéséről, úgy azok 
mellett újabban nagy súlyt kell 
helyeznünk a gázálarcra. Amint pa
pának, mamának, gyerekeknek meg 
van ma a maga külön esernyője, 
úgy kell majd gondoskodni a jö
vőben papa, mama és a gyerme
kek gázálarcáról. Ebben, bármily 
különösnek tetszik és anyagilag 
terhes is, nem lehet, nem szabad 
késlekednünk, ha életünket nem 
akarjuk veszélynek kitenni: a gáz
maszk olyan sőt nagyobb életszük
séglet ma, mint bármily eddigi vé

delmi eszköz. A háborúban harcoló 
katonának is hiábavaló ma a fegy
ver, ha gázálarca nincsen. A ka
tona nem harcos ma anélkül.

Komoly meggondolással fogad
juk tehát az erre vonatkozólag ki- 
bocsájfandó kormányintézkedést és 
annak rendelkezéseit szigorúan be
tartva, esetleges háború bekövet
keztére gondoskodjunk jóelőre majd 
az életünk megtartásához szüksé
ges sőt nélkülözhetetlen legújabb 
kellék beszerzéséről.

Ezzel kapcsolatban szóvá kell 
tennünk azt az árusításra vonatko
zólag állítólag a rendeletben lefek
tetendő kikötést, hogy a gázálar
cok árusítását a drogériákra és 
kötszerárudákra bíznák. Ez a meg
szorítás nem helyes. Hány község 
van messzeesően távol drogériá
tól, patikától, kötszerárudától. Ezek 
lakosainak mennyire megnehezitet- 
nék a gázmaszkok beszerzése. De 
egyáltalán, kérdjük: hogy jön a 
pékmester a parféhoz? Miért kell 
a gázálarcot éppen ezeknek az 
üzleteknek árusítani ? Üzletkörükbe 
tartozik talán? És mindenki azt 
árusíthatja- e vájjon, ami üzletköré
hez tartozik ? A droguista nem 
árulhat-e — mondjuk — piaci sza- 
tyort, hátizsákot, footballabdát, 
sportcikket? Tiltva van-e ez? 
Avagy a szatócs és más kereske
dő, mondjuk a sportcikkes is fog
lalkozhat-e vatta, kötszer, jód stb. 
drogéria-áruk eladásával?

A legmesszebbmenőleg szabad
dá kellene tenni a gázálarcok be
szerzésére vonatkozólag a keres
kedelmet, hiszen az árak úgyis 
hatóságilag lesznek megállapítva, 
e tekintetben a visszaélés úgyszól
ván ki van zárva, az áruk beszer
zése pedig fölötte megkönnyittet- 
nék; vagy pedig minden nagyobb 
helységben a hatóságnak kellene 
gondoskodni megfelelő egyedáru- 
sok kijelöléséről, hiszen a gázálar
cok köteles beszerzésének ellen
őrzése amúgy is a hatóság köte
lességévé tétetik.

Törvény j avaslat
a vasárnapi munkaszünetről.

A népjóléti minisztérium kidolgozta a 
vasárnapi munkaszürietröl szóló tör 
vényjavasiatot és azt megküldte vala
mennyi minisztériumnak. Közel tiz év 
óta van szó erről a javaslatról, amelyet 
az érdekelt munkaadók és alkalmazot
tak sokszor tettek diskusszió tárgyává 
úgy az érdekeltségi intézményekben, 
mint a lapokban. — A törvényjavaslat 
10 szakaszból áll és az egész köztársa

ság területére vonatkozóan bevezeti a 
vasárnapi munkaszünetet. — A javaslat 
rendelkezései szerint vasárnap vala
mennyi kereskedelmi, ipari vállalatok
ban, pénzintézetekben, biztosítókban, 
ügyvédi irodákban, építkezési és mező- 
gazdasági szövetkezetekben, valamint az 
összes elárusító helyeken munkaszünetet 
kell lartani. — A munka már szombaton 
este 6 órakor befejezendő és csak hét
főn reggel 6 órakor kezdhető meg. — 
A nagykereskedésekben és azok irodái
ban, valamint a fölsorolt intézetekben 
a vasárnapi munkaszünetnek már leg
később szombaton délben 12 órakor 
meg kell kezdődnie és a munka csak 
hétfőn reggel 8 órakor folytatható. — A 
törvény előírásai alól való kivételek en
gedélyezése az országos és járási hiva
talok hatáskörébe tartozik. A hosszú 
vajúdás után megszületett törvényjavas
lat sorsa elé nagy érdeklődéssel tekin
tenek az érdekelt körök.

Az önálld foglalkozást 
Őzök biztosítása.

Az iparosok és gazdák nyugdíjbizto
sítása állítólag rövidesen életbelép. A 
biztosítási kötelezettség a hirek szerint 
minden 16-62 év közötti iparosra, ke
reskedőre és gazdára fog vonatkozni és 
22—25 korona lesz a havi biztosítási 
díj. Hogy mit kapnak ezért az érdekel
tek, mennyi lesz a rokkantsági dij és a 
nyugdij, arról egyelőre nem lehet sem
mit sem tudni, mert mindent a legna
gyobb titokban készítenek elő. Az ön
álló foglalkozásúak lömegei, amelyeket 
a kérdés életérdekükben érint, joggal 
elvárhatnák, hogy a tervezetet megvita
tás céljából eléjük terjesszék. Mert igy 
könnyen megeshetik, hogy végre nagy- 
nehezen megszületik a nyugdijbiztositás, 
de nem sok köszönet lesz benne, csak 
uj terhet hoz a meglevő terhekhez.

Köteles mindenki 
gázálarcot beszerezni.

A legközelebbi napokban megjelenik 
az 1935-ben hozott 82. számú törvény 
2-ik szakaszának végrehajtásáról szóló 
belügyminiszteri rendelet. — A rendelet 
értelmében

köteles minden polgár megha
tározott időn belül gázálarczot 

vásárolni.
A rendeletet fokozatosan fogják végre
hajtani és pedig úgy, hogy az első cso
portban bizonyos városok tiz—tízezer 
polgárát fogják a gázálarc beszerzésére 
kötelezni. A rendelet megnemtartását 
pénzbírsággal fogják büntetni, a súlyo
sabb szabotázs-szerü esetekben pedig 
fogházbüntetést alkalmaznak. — A gáz
álarcokat szállító cégek ugyanis csopor 
tokban kapják a megrendeléseket. A 
gázálarcok árát nem szabták meg egy
ségesen.

Lehet vásárolni 130—120 koro
nás, sőt ennél olcsóbb gáz

álarcokat is.
A kevésbé tehetőseknek lehetővé teszik 
a részletfizetést, a vagyontalanok ingyen 
kaphatják meg a gázálarcot. A elárusi- 
tási jogot drogériák, gyógyszertárak és 
kötszerüzletek kapják.

A  Hit!
A nagy Ur, a Teremtő, a Min

denható Isten!
Ember! Megállj! Megállj és hivd 

emlékezetedbe gyermekkorod egy 
szóra. Mire tanítottak? Nemde, hogy 
a hit üdvözít? Az ember élete so
rán, a megélhetés biztosítása cél
jából lót-fut, rohan egy bizonyta
lan „valami" után. Nincs ideje el
mélkedni a lét és nem lét fölött. 
Rohamában elsurran sok jelentős 
esemény, sok fontos jelentős mel
lett. Futásban olykor kifárad. Meg
áll, pihenőt tartani. De csupán a 
testet pihenteti, elméje, agya szá- 
guldva működik és találgatja, mi
ként is fogja a kényszeredett meg
állást, az elveszett időt pótolni. 
Nem fog-e ezen pihenő következ
tében valamitől, amit ő nagyon fon
tosnak tart, elesni?

Ember! Nem igy. Az, aki terem
tett téged, gondját viseli, hogy földi 
léted ne legyen megbolygatva. Gon
doskodik, hogy futásod, rohanásod 
útjára intő jelet állítson, melynél 
kell, hogy megállj anélkül, hogy 
nyugtalan latolgatással számítanád, 
mennyi anyagi veszteségedbe fog 
kerülni ?

A toronyban az ércharang áraszt
ja csengését. Az ember felfigyel. 
Az Isten házának tornyából zengi, 
hogy ott abban a tágas teremben 
az ő szolgája — a pap hirdeti az igét.

A hivők meghatottsággal köve
tik a hivó szót. Alázatossággal be
lépnek az Ur házába, ahol min
denkinek egyaránt jut az Ő áldá
sából.

A zsúfolt templomhajóban siri 
csend uralkodik, mintha nem volna 
élőlény benne. Az oltár előtt az Ur 
szolgája fohászos imával könyörög 
a Teremtőhöz, hogy bocsássa meg 
híveinek a bűnöket, amelyeket el
követtek.

A sokaságot az ihlet szállja meg. 
Csak egy érzés tölti be szivüket, 
lelkűket, elméjüket, hogy a Nagy 
Mindenható szellem megszállotta 
őket. A tülekedés, a mindennapi 
kenyérutáni hajsza most egyszer 
megbénul. Nem hevíti az embere
ket az anyagi haszon utáni kapko
dás. Magába száll az ember. Va
lami láthatatlan, megfoghatatlan em
berfeletti erő megragadja és viszi, 
vándorútra, megállás, pihenő és fá
radság nélkül messze-messze. Ve
zeti a végtelenségbe, oda, ahol fel
ismerhet olyan hatalmat, fenséget, 
melyben, ő maga az ember még 
egy porszemet sem jelent. Szellemi 
szemei elé tárul egy birodalom, 
melynek nincs határa.

Korlátolt elméje fel nem foghatja
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miből, miáltal lettlégyen ez mind 
megteremtve és ő, az ember e 
nagy alkotásba beállítva? Különös 
érzés szállja meg: egy boldogító, 
egy megnyugtató érzés, mely egész 
lényét elárasztja. Közvetlen közel
ségben látja magát ama régiókban, 
ahová bűnöző testnek nincs elju
tása, nincs helye. Ábrándszerü kép
zeletében, mintha látná a teremtő 
birodalmát és Őt a Mindenhatót 
magát.

A szellem visszavezeti e fényes 
birodalomból ismét oda, ahol az 
embernek a helye. Magához tér az 
igézetből és megint csak egyszerű, 
fáradó, szenvedő ember lesz. De 
szive, lelke teli nagyszerű érzések
kel. És ha újból képes gondolkod
ni, akkor ráeszmél, hogy mindaz, 
ami vele megtörtént, egy felülmúl
hatatlan hatalom intézkedése foly
tán állott be és kell, hogy ráesz
méljen, hogy mindaz azért volt, 
hogy bizonyságot szerezzen magá
nak, hogy a Teremtő az embert a 
képmása után teremtette és méltó
vá teszi, hogy elvándoroljon esz
ményileg a Teremtő zsámolyához. 
Ez az üdvözítő hit.

A „Göm ör“ p an aszk ön yve.

Tekintetes Szerkesztőség!
Tisztelettel van szerencsém köztudo

mására hozni, hogy a Rimaparti utca száz 
és nehány éves burkolatának kincsei az 
áradások következtében napvilágra ke
rültek; és talán nem tévedek annak meg
állapításában, hogy ezen burkolati kin
csek is a sok-sok esztendők folyamán, 
nem annyira a mindenkori városvezető
ségek jóindulatából, — mint inkább a 
Szijjártó- és a Rimapartutcai lakosok ál
tal odahordott épülettörmelékekből ra
kódtak le.

Valóban sajnálatra méltó elbánásban 
részesül ez a városrész ; szinte szándé
kos elhanyagolásnak lehetne minősíteni 
ezen mostoha elbánást; és szinte fájó 
szívvel nézzük mi rimapartiak, mikor a 
város egyes kövezett utcáin uj burkolati 
javításokat látunk végezni, és nekünk 
még homokolás sem jár; — pedig ez 
ügyben már többször is fordultunk a 
város vezetőségéhez, de mindig a Rima
szabályozás idejére utasítottak.

K acsó ...
Éppen itatásról mentünk fel a kaszár

nyába, — mert bizony a dragonyosnak 
nemcsak puskája, de lova is van, me
lyet jobban félt a kedvesénél. Óvja is 
azt, meg ápolgatja, bizony csütörtökön, 
mikor lóvizit van, olyannak kell annak 
lenni, mint „az arany."

Egyszer csak hallom, hogy a hátam 
mögött egyre csak azt beszélik a fickók, 
hogy „megjött a Kacsó a kórházból ... 
megjött Kacsó..."

Úgy volt már régen is, meg úgy van 
az most is, hogy minden századnak 
meg van a maga kedvence. A második 
századnak Kacsó volt. Én még nem is
mertem, hát szólok is Erdésznek :

— Te, eridj és hivd ide Kacsót.
Már jön is. Hosszú, nyúlánk alak, itt

murgának hívják, mely maflát is jelent, 
mosolygós, lázasan pirospozsgás arccal. 
A katonamundér még ügyetlenül áll 
rajta, no nem hiába még újonc, de lám 
csak, a bokáját már elég ügyesen ösz- 
szevágja.

— Rozkaz, pane desátnik ! (Parancs : 
tizedes u r !)

— Hát te vagy az a Kacsó?
Bizony én volnék az — feleli büsz

kén — csúnya cigányos kiejtése van, 
pedig beregi legény, olyan émelygős 
édesen beszél, de azért jó hallgatni.

— Jó volt-e a nemocnicában (kórház
ban)?

— Hej, pane desátnik ur (ő az urat 
kétszer mondja, mert a pane is urat 
jelent, szegény feje azt hiszi, hogy az 
egy másik szó) ott nagyon finom dol
gom volt, úgy szerettek engem ott az 
orvos urak, hogy még el sem akartak 
engedni. Én táncoltam meg énekeltem

Most már utcánk szintje legalább 
40—50 centiméterrel alacsonyabb az 
áradások következtében, — valóban úgy 
néz ki, mint az olyan ház, melyet a rab
lók teljesen kifosztottak és kiforgattak.

Hát a mi utcánk addig is, mig a Ri
maszabályozás keresztül vazettetik, nem 
szorul és nem érdemes a gondozásra?!!

Azt hiszem, hogy amennyiben a város 
terheiben egyenlő százalékban oszto
zunk, jogunk van elvárni, hogy mi ró
lunk is történjék meg a város részéről 
a lehetőséghez képest a kellő gondolko
dás.

Nem kérünk lehetetlent; csak azt, 
hogy legalább lábbeli-vesztés nélkül le
hessen utcánkon közlekedni, és hogy az 
őszi és tavaszi időkben is hozzáférhető 
legyen a vízvezetéki csap, mely után 
vízvezetéki dijat kell fizetnünk.

Ámde más elhanyagolásban is van 
részünk ; amióta a kormánybiztosság 
megszűnt, utcánkban dobolás nem tör
ténik, dacára annak, hogy ez iránt már 
személyesen is tettünk panaszt a vá
rosnál.

Itt van továbbá a szemétfuvarozás ; 
bizony a mi Rimaparti utcánkon, hacsak 
magunk nem, — más nem tisztogat, sze
métfuvaros nem jár, úgy hogy a szemét 
vagy a Sodomatói patakba, vagy éppen 
a Rimába kerül, nagyobb épületére a 
közegészségnek. Rimaparti.

Tisztelt Szerkesztő Uram!
Igen szép dolog, ha városunk legfia

talabb nemzedékét itt-ott látjuk az ut
cákon. Nekik is szükségük van friss 
levegőre, napfényre és azért gyermek- 
kocsikban sétáltatják őket. Néha meg 
nem is épen jó időben. De ezt már in
tézzék el a mamák az ő lelkiismeretük
kel, vagy a családi orvosukkal.

Hanem van egy dolog, a mihez aztán 
mindnyájan hozzászólhatunk. Ez pedig 
az, hogy akik a gyermekkocsikat tolo
gatják, legyenek azok akár mamák, akár 
bonnek, nörszök vagy pesztrák : ne fog
lalják el úgy az utcák gyalogjáróit, hogy 
a járókelő közönség ne tudjon tőlük 
elmenni.

Pedig úgy történik a sétáltatás. A 
gyermekkocsik igen sokszor a legfor
galmasabb utcákon torlódnak össze, 
úgy hogy nagyon akadályozzák a járó
kelők forgalmát.

Igen gyakori eset az, hogy 2—3 nörsz, 
bonne vagy pesztra beszélgetni akar és 
egymás mellett tologatnak 2—3 gyer
mekkocsit.

Hát ez, kérem, nincs rendén. A babá
kat sem szabad úgy sétáltatni, hogy 
abból baja és kellemetlen ácsorgása 
legyen a közönségnek.

Néha egy-egy kirakai előtt keresztbe 
tehénkédnek a gyermekkocsival, úgyhogy 
csak igen nagy bajjal lehet kitérni a 
szűk és veszedelmes forgalmú utcákon.

Tessék csak kérem megrendszabá- 
lyozni azokat, akik a babák kocsijait 
tologatják.

Talán legjobb lenne minden gyerek
kocsit az ut egyik oldalára terelietni. 
De mindenesetre ki kell adni, hogy két 
gyermekkocsi egymásmelleit ne járhas- 
hon és a gyaloguton keresztben meg ne 
állhasson egy sem.

A városi vagy a rendőri hatóság meg
tehetné azt, hogy rendet teremtsen a 
forgalmat akadályozó gyermekkocsik 
körül, ha már a nörszöknek, bonneknak 
és pesztráknak nincs elég belátásuk, 
hogy ne akadályozzák a közönség járás
kelését. — Tisztelettel:

Egy akadályozott járókelő.

Vallásos előadás.
A rimaszombati Református Egyház 

Vasárnapi iskolája 1937. máre. hó 20 án 
(szombaton) este 8 órakor és március 
hó 21-én (virágvasárnap) délután 5 óra 
kor a Polgárikörben előadást rendez a 
következő műsorral:

1. Prológ. Elmondja Csefó Duci.
2. lm zörgeteg... Vallásos színmű 1

felvonásban. Szereplők : Elődházyné:
Szabó Sárika. Zsuzsa, belső asszonya : 
Leeső Ida. Ilonka, árva: Benkovits Edith. 
Istók, árva : Eszenyi Géza.

3. Moskowski: Valse. Zongorán elő
adja : Smál Baba.

4. Hozsánna... az Alázatosnak. Bódás 
János költeménye. Szavalja : Paál Muci.

Szünet.
5. A kis király. Mesejáték 1 felvonás

ban. Szereplők : Kis király : Martincsok 
Edith. Öreg dajka : Kovács Irma. Udvar
mester: Kathona Kálmán. Tábornok: 
Szőke Kálmán. Bohóc: Vaskó Jancsi. 
Öreg koldusasszony: Almássy Éva. Tün
dele, koldusleány: Haynik Adrienna. 
Peti : Vaskó József Orvos : Kovács Ti
bi. Öreg ember: Bikki Jancsi. Testőrök: 
Szabó Laci és Csikós József. Udvarhöl
gyek : Angyal Ica, Csefó Duci, Palcsó 
Alice és Telek Zsuzsika. Koldusok: Bán 
Bözsi, Dovicsinec Ilona, Kálmán Karcsi, 
Kovács Sándor, Márkus József. Lepkék: 
Cseh Icuka és Martincsok Lucy. Szolga: 
Murányi Béla.

Belépődíj nincs. — Önkéntes adomá
nyokat a felépítendő „Ref. Szeretetott
hon" javára köszönettel fogadnak.

K edves T avasz,
mondja, mit szeszélyeskedik? Kicsi pos
tásaitól, apró hírnökeiiöl, Hóvirágtól, Ibo
lyától küldött üzeneteit megkaptuk. Hogy 
jön. Hogy napsugár hintáján megérkezik. 
Mennyire megörültünk. Hogyan ujjong
tunk. És, lám, csalódtunk. Nem jön. Ké
sik, Maga kis hamis. Mondja, miért e 
csúnya játék ? Miért ez a becsapás? Tes
sék? Hogy nem bir Télapóval, a még 
mindig táncoskedvü, szívós öreggel?! 
Ugyan ugyan, kedves Tavasz, maga kis 
ravasz, legyen egy kissé már erélyesebb 
a végvonaglásában csak cammogó vén- 
séggel szemben. Kapja csak derékon. For
gassa meg s addig táncoltassa, mig csak 
csak bele nem szédül s álomra, pihenésre 
nem szenderedik. Langyos, friss, üde le
heletével olvassza fel a hegyek hópapla- 
nát s virágos hintáján, hóvirág, ibolya, 
kankalin ruhácskájában, mosolyogva, csó
kot hintve jöjjön, óh, jöjjön el hozzánk, 
akik úgy várjuk.

Mert várjuk ám kedves Tavasz! Min 
denki epedve lesi. Pezseg a testek ereiben 
a vér. A szivek gyorsabban vernek s a 
kandallók füzénél kitelelt keblekben tava
szi érzések zsibongnak. A bizsergő vér 
életkedvet muzsikál ki a hangulatok hár
fáján. Mosolyra ráncosodnak a szájak, 
ölelésre tárulnak a karok. Az emberek 
kuncognak, kacagnak, dúdolnak, dalolnak. 
Szivbesurranó uj melódiák zendülnek a 
lelkek húrjain, érezzük, hogy vagyunk, 
érezzük hogy élünk: szeretünk.

Ma már ránkköszöntött a barkaszen- 
tejő Virágvasárnap is, azokból a bárso
nyos barkaszemekből, — hiába tagadja 
— maga kacsingat már felénk, Kedves 
Tavasz. ^

^ T v g u s .
Bérmálások. A rozsnyói egyházmegye 

területén a várgedei, rimaszécsi, tornai, 
jászói, tornaijai és részben a rozsnyói 
főesperesi kerületben az idén a bérmá
lások május és junius hónapokban tar
tatnak meg.

Egyházmegyei hír. Kojnok Pál se
gédlelkészt a nyustyai plébániára he
lyezték át.

Az evang. böjti előadássorozat két
utolsó előadása március 11-én és 18 án 
folyt le az evang. templomban. Előadók 
Smid Lehel bánfai lelkész és Móhr Ge
deon kassai segédlelkész voltak. Az 
előadások alkalmával Remenyik Dezső 
és Durda Margit adtak elő átérzett sza
valatokat, a Leánykör pedig karéneket. 
Móhr Gedeon a Lutherkörben vázolta 
az ifjúsági egyesületek összefogásának

nekik, úgy, hogy hasukat fogták a ne
vetéstől és mindig csak azt mondták, 
hogy „dobre Kacsa" (jól van) — igaz, 
hogy nekem nem nagyon tetszett, hogy 
a nevemet össze tévesztették azzal a 
szintén kétlábúval, de nem mertem szól
ni egy szót sem.

— Te és miért voltál a Nemocnicá
ban ?

— Hát tetszik tudni, nekem olyan rá
zó betegségem volt, igaz, hogy a fenébe 
is valami malangáriumnak — talán „ma
láriának", javítom ki — no annak, hogy 
a fene vinné el, hivják. Ott maradtam 
volna én még most is, de a főorvos ur 
már nem akart ott tartani.

— Te és mondd, mivel szórakoztattad 
az orvos urakat?

— Hát tetszik tudni, pane desátnik 
ur, énekeltem, meg aztán táncoltam, 
csárdásoztam nekik, az nagyon tetszett, 
mert táncolni azt csodálatosan tudok.

— Ne mond már?
— Megmutassam-e? — szólt kihivó- 

lag, mintha legalább is ökölviadalra hív
na ki, szeméből sugárzik a tűz, ez nem 
láz, ez olyan magyaros tűz, melyet a 
csárdás csal ki a magyar ember szo- 
méből.

— Meg hát — válaszolom — és a fiú 
rákezd egy gyönyörű topogós csárdásra, 
de mi az ördög, olyan cigányos nótát 
énekel hozzá, még sohasem hallottam...

Körülnézek, már az egész század 
tapsol a Kacsónak, csehek, magyarok 
egyaránt, hiába, látszik hogy ő a 2-ik 
század kedvence.

— Gyúrjad Kacsó... hallatszik jobb- 
ról-balról és egypár perc múlva Kacsó 
úgy kitáncolja magát, hogy még az orra 
hegyéről is csurog az izzadság.

— No, pane desátnik ur, tudok-e tán
colni ?

— Hát bizony ezt tudsz felségesen — 
válaszolok, de még énekelni, ha úgy 
egyedül énekelnél, hát még azt is meg
hallgatnám.

— Tetszik tudni, ez az én nótám, ha 
azt én elénekelhetem, hát nagyon, de 
nagyon boldognak érzem magam és 
mindjárt rá is kezdi azon a nem valami 
finom, de igen sok ősi erőt magában 
rejtő kamaszos hangján, hogy:

A faluba két ufón keli bemenni,
De szeretnék a babámmal beszélni, 
Télen-nyáron virágos az ablaka,
Hej, be sokat bekacsintottam rajta.

— Hát mi is vagy te, Kacsó, civilben?
— Én szegény pásztor legény vagyok, 

pane desátnik ur I
Ez a fiú elhozta a beregi puszta édes, 

tiszta, mosolygós egét ide a hodonini 
háromeletes huszárkaszárnyába és meg
hódította vele és ősmagyar leikével 
nemcsak a mi szivünket, de más nemze
tiségű bajtársak szivét is és igy lett Ka
csó a 2 ik század kedvence...

Úgy tudtam meg én is egy estén, hogy 
ki az a Kacsó... (Paszi.)

Herkó páter.
Közmondássá vált a neve. A magyar 

ember sokszor használja ezt a kifeje
zést, hogy „a Herkó páter sem fog ki 
rajta" — hogy azt csak a Herkó páter 
tudná megmondani vagy megtenni I 

Látszik ebből, hogy a derék Herkó 
páternek nagy erőt tulajdonítottak, hogy 
úgy ismerték őt életében, aki igen nagy, 
élénk eszű, találékony, furfangos ember

volt, aki birta szóval, ha kellett tettel 
is és nem ijedt meg a maga árnyékától.

Itt a mi vidékünkön ismerték jól 
Herkó pátert. Történelemben szereplő 
ember voit ő, nem valami ijesztgető 
rém. Nem tartozott az országra szóló 
vezérlő nagyságok közé, mint kortársa 
Utyeszenich Fráter György, aki Erdélyt 
megszervezte a török hódoltság elején.

Herkó páter egyszerű szerzetes volt, 
vidéki nagyság, a palócok megszerve
zője és sokszor vezére.

Furfangos eszejárását megértette és 
szerelte a palóc nép, amelyet a legvál
ságosabb időkben segített hitében meg
tartani és a rabióvárak népei ellen, meg 
a török ellen is védelmezte.

Abban az időben még sok erős, fegy
verforgató ember került ki az egyházi 
emberek közül is. Maga Tomory, a mo
hácsi büszke vezér is a kolostorba vo
nult vissza s onnan kellett pápai pa
rancsszóra hadba öltöznie s átvennie a 
vezérletet. Talán ez okozta a főpapi 
székek üresedésével azt, hogy a hitújí
tás olyan gyorsan elterjedt az elárvult 
országban.

Ebben az időben élt itt, nem messze 
városunktól Herkó páter. Túl a poko- 
rágyi hegyen, a Balog völgye mellett 
állott a mai vadaskert felső részén a ba- 
logi vár. Most csak egynéhány sor meg
maradt omladékfal regélhetne ennek a 
várnak múltjáról.

Hogy ki volt Herkó páter? Erre a 
kérdésre világos feleletet ad városunk 
nagy költőszülötte : Tompa Mihály „Szu- 
hay Mátyás* cimü költeményében ol
vassuk, hogy

„Ott volt Herkó páter, a balogi barát."
Tudniillik akkor Szuhay Mátyás né-
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szükségességét, erre a rimaszombat-ta
másfali Lutherkor még ez év folyamán 
konferenciára hívja meg az egyházak
Lutherköreit .

Ritka szép esküvő folyt le f. hó 
12-én a nagykaposi ref. templomban. 
Ekkor kötött házasságot Batta Pál — Dr. 
Batta Pál feledi ügyvéd jelesképzettségü 
fia — volt pozsonyi püspöki titkár, az 
egyházi irodalom terén is szép sikerrel 
munkálkodó fiatal ref. lelkész, akit Szá- 
dellöre egyhangú meghívás utján vá- 
asztottak meg lelkészül, Dorothy Tail 

edinburgi urleánnyal. — Az esketési 
szertartást Dr. Magda Sándor ref. püs
pök végezte angol nyelven, A nem min
dennapi esküvő nagyszámú közönséget 
vonzott a templomba s a kies hazájából 
messze földre került menyasszony es
kütétele alatt a jelenlevők közül a meg
hatottságtól számosán könnyeztek. Az 
ifjú pap-vőlegény, mint ösztöndíjas se
gédlelkész ezelőtt 3 évvel került ki 
Skótországba s ott ismerkedett meg a 
nagyműveltségü, kedves skótleánnyal, 
akit most feleségül vett.

Egy földink sikeres szereplése. Min
dig örömet okoz, ha földjeink sikeréről 
hallunk és közölhetünk hirt. Mint a 
beregszászi lapokban olvassuk, Páricska 
Zoltán, a beregszászi reálgimnázium Ri
maszombatból származó fiatal tanára 
Beregszász kulturális életében szép si
kerrel működik. Legutóbb is a negy- 
vennyolczas szabadságharczról tartott 
nagysikerű előadást, amikor előadás 
közben maga adta elő fejtegetéseinek 
illusztrálására Kozma Andor „Karthágói 
harangok" cimü költeményét, hatásosan 
és folyó hó 4 én pedig a beregszászi 
PRMKE rendezésében tartott előadáson, 
frenetikus hatást keltve szavalta el Ady 
„A Duna vallomása" költeményét és 
Emil B. Lukénak, a mai szlovák líra 
legkiválóbb képviselőjének „Ballada ex 
voto egy haldokló leányról" cimü, ifj. 
Zapf László által fordított versét.

Előadás Petőfiről. Szalaínay Rezső 
pozsonyi iró vasárnap este 8 órakor a 
rimaszombati Tátra szálló nagytermé
ben előadást tar t: Petőfi a miénk ! cí
men. — Az előadás belépődijmentes.

Tanítói kinevezés. Glasz Olga okle
veles tanítónőt, aki a helybeli állami 
elemi magyar leányiskolánál kisegítő 
tanerőként volt alkalmazva, az iskolaügyi 
minisztérium véglegesen városunkba ne
vezte ki az állami elemi magyar leány
iskolához.

Puskin-finnepély Rimaszombatban.
A rimaszombati községi magyar közmű
velődési bizottság vasárnap matinét ren
dezett Puskis halálának centennáriuma 
alakalmából a járási ipartársulat szék
házának nagytermében. A matinét Havas 
Vilmos tanár, a közművelődési bizottság 
elnöke nyitotta meg rövid beszéddel, 
majd Holéczy Miklós tanár tartott nagy 
figyelemmel hallgatott felolvasást Pus
kinról és műveiről, a modern orosz iro
dalom, illetőleg a modern orosz irodalmi 
nyelv megteremtőjeként aposztrofálva 
Puskint, akinek jelentősége az orosz 
irodalomban nagyobb, mint Shakespea- 
re-nek az angol, vagy Goethe-nek a né
met irodalomban, közkinccsé azonban ép
pen jellegzetes nemzeti orosz, más nyelvre 
úgyszólván iefordithatatlan voltánál fog
va nem tud oly mértékben jutni, mint 
amilyent irodalmi értékénél fogva meg
érdemelne. A rendkívül nagy hatást ki
váltó felolvasás illusztrálásául Marosi 
Mihály és Szabó Sári Anyégin-részlete 
két recitáltak, majd Tatjána és Anyégin 
egyik levélváltását szavalták el a kö
zönség nagy tetszése mellett.

A rimaszombati áll. magyar reál- 
gimnázium szülői választmánya — 
mint már megírtuk — most foglalkozott 
az iskclaügyi minisztérium újabb leira
tával, ameiyben az iskolarádió beveze
tését sürgeti. A választmány az iskola- 
igazgató indítványára úgy határozott, 
hogy a mintegy 25 ezer korona költsé
get igénylő rádióberendezés beszerzé
sére az iskolafentartó protestáns egy
házakat kéri fel. — Megbeszélés tárgyát 
képezte még az iskolában újabban szer
vezett ifjúsági ének- és zenekar műkö
désének kérdése is, a választmány öröm
mel vett tudomást a hézagpótló vállal
kozásról és elhatározta, hogy a március 
21-én rendezendő bemutató matiné si
kere érdekében mindent elkövet, mert 
ennek az előadásnak jövedelméből szán
dékozik az ének- és zenekar a szüksé
ges felszerelési tárgyakat előteremteni. 
Felvetődött még az a terv is, hogy a 
választmány május hó folyamán társas 
összejövetelt fog rendezni a szülői szö
vetség és a tanári testület tagjai részé
re, az együttműködés melegebbé tétele 
érdekében.

A róm. kath. Olvasóegylet évi ren
des közgyűlése. Folyó hó 14-én, dél
után 3 órakor tartotta meg a tagok élénk 
részvétele mellett a helybeli róm. kath. 
Olvasóegylet saját helyiségében rendes 
évi közgyűlését, Hizsnyan Béla egyleti

elnök elnöklete alatt. A közgyűlést Hizs
nyan Béla elnök rövid beszéddel nyitot
ta meg és kegyeletes szavakkal paren- 
tálta el az elmúlt év folyamán elhalálo
zott egyleti tagokat. A közgyűlés tagjai 
kegyeletük jeléül állva hallgatták végig 
az elnöki megemlékezést. Ezután az el
nök nagy sajnálattal jelentette be, hogy 
Dósa József egyleti jegyző, aki 15 éven 
keresztül a legnagyobb lelkiismeretes
séggel és pontossággal viselte ezen tiszt
ségét, nagyfokú elfoglaltságára való hi
vatkozással levélben jelentette be le
mondását tisztségéről. A közgyűlés mély 
sajnálattal vette tudomásul a lemondás 
bejelentését és Dósa József volt egyleti 
jegyzőnek kiváló munkásságáért és a 
kör érdekében teljesített hervadhatatlan 
érdemei elösmeréseül jegyzőkönyvi kö 
szönetet szavazott. A közgyűlés ezután 
egyhangúlag és nagy lelkesedéssel az 
Olvasóegylet uj jegyzőjévé Szabó István 
állami elemi iskolai tanítót választotta 
meg. Végül Diczky Pái pénztárnok tette 
meg jelentését az egylet vagyoni hely
zetéről s örömmel vette tudomásul « 
közgyűlés, hogy az egyesület vagyoni 
helyzete évrő-évre jobb. Hizsnyan Béla 
elnök zárószavaival fejeződött be a mind
végig lelkes hangulatban lezajlott olva 
sóegyleti közgyűlés.

Az első szalonkát ezidényben f. hó 
15 én Zajacz János helybeli elemi isk 
igazgató lőtte és hozta terítékre.

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

i  Tavaszi felöltök és ruhák!
♦ 
♦beszerzése előtt, saját ér

dekében tekintse meg nagy 
választékáról és olcsó árai 
ÜÜ ról már közismert BH
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A Rimaszombati Bank, előbb Rimaszom
bati Takarékpénztár, vármegyénk legrégibb 
pénzintézete BETÉTEKET kedvező kamato
zásra fogad el és azokból visszafizetéseket 
mindenkor azonnal teljesít.

Magyar Hitel címmel magyar gazda
ságpolitikai hetilap indul meg folyó hó 
25-éveI Prágában, Ternyei László szer
kesztésében. Az uj magyar lapot annak 
idején bővebben ismertetjük.

hány jő vitéz úrral összebeszélt, hogy 
üssenek rajta a mindinkább terjeszkedő 
törökön. Az összebeszélő vezérek közt 
ott volt Herkó páter is, a balogi barát.

Hires embernek ismerték már akkor 
Gömörben és a szomszéd déli várme
gyékben Herkó pátert.

Herkó páter volt az, aki törhetetlen 
katholikus hitével megvédte az ő ked
ves palócait a hitújítástól. Az ő furfan
gos palóc észjárása kitalálta a módját, 
hogy kioktassa a népet: miről lehet 
megismerni a régi római hitü katholikus 
papot.

Mert akkoriban még a hitújítás ter
jesztői olyan szertartásokat használtak, 
amelyek a miséhez és más katholikus 
formákhoz hasonlítottak és ilyen módon 
nyerték meg az egyszerű hivő népet a 
maguk részére, amikor úgyis sok pap 
elesett és rabbá lett a török pusztítások 
alatt.

Herkó páter kitanitotta a palóc népet, 
hogy mit kell kérdeznie a hitujitóktól ? 
miképen ismerhetik meg és hogyan kü
lönböztethetik meg őket a valódi római 
katholikus vallás papjaitól?

Akkor még minden papi ember hosz- 
szu reverendát viselt és mindegyik ba- 
juszt-szakállt hordott. Ezért nem volt 
könnyű kiismerni a vallási helyzetet. S 
a reformáció hívei szigorúbb erkölcsük
kel imponáltak a népnek.

Herkó páter kitanitotta a jó palóc 
népet és a derék hegyi kun ivadék (ez 
volt a palóc) úgy ment Herkó páter 
után, mint az orákulum után hajdan az 
ősi római nép.

Akkor még itt voltak a husziták ma
radványai is a hegyek közé rejtett fal
vakban, sőt egy-egy kisebb sziklavár is

kezükben volt a rablóéletet folytató 
harcfiaknak.

Herkó páter óvta népét a huszitáktól 
is és ha azok fegyverhez nyúltak, ő is 
fegyverrel vezette ellenük a maga palóc 
híveit.

Egy sorba vette ezeket is a pogá- 
nyokkal és sokszor rabló életmódjuk 
méltókká is tette őket e névre. Például 
a hegyek közt élt a rettegett Telef 
(Telafus) huszita vezér is, aki Rozgonyi 
egri püspök palotáját ostromolta meg, 
de rajta vesztett s mint a költő Írja:

„Maga Telef sem lel utat 
S a fogságban bünhödé meg az

(elmúltat."
Herkó Páterről azt tartja a hagyo

mány, mint utóbbi irók följegyezték, 
hogy a sőregi sziklavárban palócaival 
megostromolta az utolsó huszitákat és 
azok onnan a Pogányvár széles fensík- 
jára menekültek s ott építettek maguk
nak újabb várat. A vulkán nagy kőtus- 
kóit összehordták a fensik szélein s 
azokból készült a várfal. Közben geren
dákat hordtak össze, ahova kő nem ju
tott s igy épült a nagy széles Pogány
vár. Pogány azért, mert huszitáké volt 
s ezeket Herkó páter pogányoknak 
hívta.

Akkoriban még Balogvár a murányi 
uradalommal a Bebek urak birtokában 
állott, később Széchy György, Mária 
atyja kerítette kezére a két királyság 
idején. Ezután a Széchy-családdal együtt 
a balogi vár is elveszett Herkó páter 
vallási örökségéből. Utána a hitújítás 
vonult be az ő fészkébe. De a déli pa
lóc vidékek rendületlenül tartották és 
tartják ma is Herkó páter tanítását.

—váth.

Kinő 1PÜLL0 mozgó
Szombaton és vasárnap, március 20-21-én 

nagysikerű vígjáték :
Allotria

Renate Miiller, Adolf Wolbruck, Jenny Ju- 
go, W. Forst.

Szerdán, március 24-én amerikai szenzá
ciós exotikus film :

A vadon hívása
C. Gabié, L. Young. Jack London regénye.

Csütörtökön, március 25-én, német vig 
társadalmi fi lm:
Incognito

Jana Knotek, Gustáv Frőhlich, H. Krüger.

Halálos baleset. Székely Miklós li- 
cei illetőségű fuvaros, miközben a rozs- 
nyói Brezina malomba fát szállított, a 
felázott utón megcsúszott s a lovak és 
szekér alá kerülvén, oly súlyos sérülé
seket szenvedett, hogy kórházba szállí
tás közben meghalt.

A rimaszombati gimnazisták mati
néja amelyen az ifjúsági ének és zene
kar elsőizben mutatkozik be, március 
21-én virágvasárnap délelőtt 11 órakor 
lesz megtartva a volt megyeház emeleti 
nagytermében tetszés szerinti belépődí
jak melleti. A figyelemreméltó kezdemé
nyezés iránt városszerte nagy érdeklődés 
nyilvánul meg. A matiné részletes mű
sora a következő: 1. Smetana: Nyitány 
a „Csók" c operából, 2 Halmos: Édes
anyánk, édesapánk, Mozart: Bölcsődal, 
Kodály: Nyulacska, Farkas: Karikázó 
tánc, Nádasdy : Hipp, hopp farsang, 3. 
Fibich : A vizimanó (melodráma), 4. Hu- 
bay : Hejre Kati, 5. Kodály: Horatii Car
men II. 10, 6. Gárdonyi : Magyar szvit, 
7. Dvorák : Nem mondom..., Halát: 
Csehszlovák népdalok, 8 Merényi: Schu
mann zongoraötös op. 44. Piros..., 9. 
Bárdos: Népdalfeldolgozások, Boldis:

6 dkg élesztőből, egy kevés langyos 
fejből és 25 dkg lisztből kovászt csiná
lunk. 25 dkg Vitellot, 25 dkg cukrot,
2 tojás sárgáját habosra keverünk és 
1 dkg sót, citromhéjaf és ánist teszünk 
hozzá. Ezt a keveréket 75 dkg liszttel, 
a kovásszal és egy kevés tejjel összeálló 
tésztává dolgozzuk föl, mire 10 dkg 
hámozott és reszelt mandulát, vala
mint 20 dkg mazsolát teszünk hozzá; 
az egészet jól megkeleijük, mégegyszer 
átdolgozzuk és kalácsokat formálunk 
belőle. Ha ezek is eléggé megkeitek, 
a csőben aranyos-barnára se. i

Három katona nóta, John of Fornsete : 
Nyár-kánon, 10. Foorster: Szüléinknek..., 
Kricka : Dalocskák állatokról. — Tekin
tettel a műsorban közreműködő vidéki 
növendékekre a matiné pontosan 11 
órakor kezdődik.

A rimaszombati Kereskedelmi Gré
mium megalakulása. Mint értesülünk, 
az országos hivatal a napokban hozott 
határozatával engedélyezte a rimaszom
bati önálló járási Kereskedelmi Grémi
um megalakulását és ezzel közel 500 
kereskedő válik ki a vegyes ipartársu
lat kebeléből és különálló testületbe 
tömörül. — Az országos hivatal ezen 
döntésével az ország többi városaihoz 
hasonlóan, régi vágya teljesül a város 
és járás kereskedő társadalmának, ami 
évek óta húzódó és kitartó munka 
eredménye. Az előkészítő munkálatok 
befejezésével rövidesen sor kerül a köz
gyűlés összehívására és megtartására, 
melyen az országos hivatal, a kereske
delmi minisztérium instruktorátusa, va
lamint a kereskedelmi testületek orszá
gos szövetségének képviseleteiben hi
vatalos kiküldöttek is részt fognak venni,

Országos vásár. Az úgynevezett vi
rágvasárnapi országos vásár eléggé 
élénk kínálat és kereslet mellett f. hó 
19-én tartatott meg Rimaszombatban.

Újabb árvizveszedelem zúdult hét
főn a rimamenti községekre és Rima
szombatra, amelynek méretei azonban 
egyes lapok erészbeni kiszínező tudósí
tásaival ellentétben — egyáltalán nem 
lépték túl a múltkori árvizet. A tűzoltó
ság, mint mindig, a veszélyeztetett ár
terület lakosainak szállításánál dicsére
tesen tevékenykedett.

A Rimaszombati Magyar Gazdász 
Bál. A rimaszombati áll. magyar mező- 
gazdasági szakiskola növendékei folyó 
évi április hó 10-én (szombaton) este 8 
órai kezdettel a gazdasági iskola ter
meiben műsoros előadással egybekötött 
tánmulatságot rendeznek. — Belépődíj 
tetszés szerint. A tiszta jövedelmet a 
segélyalapra fordítják.

Műkedvelői szinielőadások. A feledi 
járási magyar közművelődési testület 
folyó hó 21-én a járási ipartássulat ter
mében szinielőadást rendez, mely alka
lommal Jánossy Béla „Terézia nővér" 
című 3 felvonásos színművét mutatják 
mutatják be Feled lelkes műkedvelői.

A pálfalai önkéntes Tűzoltó Testület 
husvét másodnapján a tűzoltási szerek 
gyarapítására, az ottani fogyasztási szö
vetkezet kultúrtermében táncmulatság
gal egybekötött szinielőadást rendez, 
mikor is a dalkör dalegyvelege után a 
„Forog vagy nem forog" egyfelvonásos 
bohózat és Borka Géza dr. „Karika
gyűrű" cimü 3 felvonásos népszínműve 
kerül színre.

Rimaszombati tolvajt fogtak el Po
zsonyban. A pozsonyi főpályaudvari 
rendőrség letartóztatta Klimo András 
21 éves péksegédet, akit a helybeli ke
rületi bíróság köröztetett lopás miatt. 
Rendőri fedezette! szállították be a 
helybeli kerületi bíróság fogházába.

Veszélyes tolvajbanda garázdálko
dik már hosszabb ideje Rozsnyón. A 
tolvajtársaság tagjait Rencsok Géza, Bé- 
la_ és Gyula, Vanyo József, Pálmai Ist
ván, Kovács Márton, Valus János és en
nek felesége személyében a csendőrség
nek sikerült kinyomozni és letartóztatni.
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Filmszínház. F. hó 20-21-én német
nyelvű film vígjáték kerül bemutatásra 
„Alloíria" cim alatt. Viola egy jachton 
együtt utazik Filippel, aki látván, hogy 
nem ér célt, hazatér s Dávid autóver
senyzővel áll össze, kinek szintén nehéz 
szívügyei vannak. Sok bonyodalom za
varja viszonyukat, melybe furfangosan 
beleavatkozik Armée! Valóságos szerel
mi komédiák fejlődnek az események 
nyomán. Főszereplők: Renate Müiler, 
Jenny Jugo, Adolf Wohlbrück, Heinz 
Rühmann.

F. hó 24-én az „A vadon hívása" c. 
film kerül lepergésre, melyben Clark 
Gabié és Lorette Young nyújtanak igen 
hatásosan szép alakításokat. A film Jack 
London regénye nyomán készült, ami 
szintén záloga a teljes sikernek.

F. hó 25-én az „Incognito" c. német 
film kerül a vászonra. Severin gyár- 
tulajdonos nem érzi magát jól jelen
legi helyzetében. Változatosságot keres. 
— Ravaszul kigondolt csellel a gyár 
egyik fiókjának vezetője lesz s e minő
ségében szerelmi kalandokba is bocsát
kozik, melynek tárgya Alexa, ki nem 
sejti Severin kilétét. A mulatságos film 
főszerepeit Gusztáv Frőhlich, Hilde Krü- 
ger és Jana Knotek játszák.

Öngyilkos szakszervezeti titkár. 
Hengál Gyula 40 éves, losonci lakos, 
szoc. dem. párti szakszervezeti titkár 
szombaton hivatalos ügyben városunkba 
érkezett. Hétfőn Nyustyára ment, majd 
onnan kedden hajnali 3 órakor érkezett 
vissza. — Az egyik helybeli szállodá
ban vett ki lakást és ott nyugovóra 
tért. — Miután még délután két óra
kor sem jelentkezett, a szobaasszony 
szobájának b e z á r t  ajtaján zörögni 
kezdett, választ azonban nem kapott. 
Rosszat sejtve, az ablakhoz ment, me
lyet kissé nyitva talált. Félrehúzta a 
függönyt s legnagyobb rémületére Hen- 
gáit vaságyának korlátjára felakasztva 
találta. A szerencsétlen ember sálken
dőjével kötötte fel magát. Ülőhelyzet
ben, teljesen levetkőzve, alsónadrágban, 
holtan találtak rá. — Valószinüleg még 
a hajnali órákban követte el végzetes 
tettét. — Azonnal értesítették a rendőr
séget, mely a vizsgálatot megindította. 
Az öngyilkos titkár nős ember volt, fe
lesége és két gyermeke Losoncon iák
nak. Semmiféle Írást nem hagyott hátra, 
tettének oka ismeretlen. Hulláját beszál
lították a helybeli állami kórház halot
tas kamrájába. Telefonon értesitették 
Losoncon lakó hozzátartozóit, kik közül 
sógora három férfi kíséretében autón 
még kedden az esti órákban városunk
ba érkeztek, hogy elszállításáról gondos
kodjanak. —■ Az öngyilkosság hirére 
nagy tömeg gyűlt egybe a végzetes tett 
színhelyén. — Nem hagyhatjuk szó nél
kül azt a lehetetlen eljárást, hogy az 
elszállítást a városi tűzoltók a mellék
utcák helyett a Piactéren át s általában 
a nagyobb forgalmú fő útvonalon, nyi
tott hordágyon s úgy végezték, hogy 
bár a hullát lepedővel letakarták, iába 
kilógott s a városi igáskocsira helyezett 
hordágyon a hulla láthatólag ide-oda 
rázódott, amin — az utcai járókelők 
megbotránkozására — a tűzoltók és ko
csis jól mulattak.

Elítélték tiltott műtétért. Ugler Ka-
rolin, volt jolsvai szülésznő tiltott mű
tétet hajtott végre Barczy Júlia nevű 
leányon. Az angyalcsinálás kitudódott s 
mindketten a helybeli kerületi bíróság 
büntető tanácsa elé kerültek, amely Ug
ler Karolint hét havi fogházra, mig Bar
czy Júliát két havi fogházra Ítélte el, 
utóbbit föltételesen. Miután Ugler a tár
gyaláson nem jelent meg az ítéletet 
írásban közük vele.

Megtámadta a községi bírót. Oláh 
Mátyás tiszolci lakos szóváltásba elegye
dett az ottani községi bíróval, akit a vi
ta hevében megtámadott. A bíró felje
lentésére a helybeli bíróság Oláh Má
tyást 14 napi elzárásra és 100 Ké pénz- 
büntetésre ítélte el. Oláh elitélíetése 
miatt felebbezést jelentett be, de feleb- 
bezett az államügyészség képviselője is 
súlyosbításért.

Anyja halála után is felvette a 
nyugdijat. Pál Ilona rimaszombati la
kosnő elhalálozott anyja nyugdiját négy 
Ízben vette fel anyja helyett, miért is a 
helybeli kerületi bíróság Pál Ilonát az 
enyhítő körülmények figyelembevételé
vel egy havi fogházra Ítélte el, de az 
ítélet végrehajtását a bíróság két évi 
próbaidőre felfüggesztette.

Lopás gyanúja miatt letartóztattak 
egy helybeli postaalkalmazottat. Bi-
lek Metód helybeli postahivatali alkal 
mazottat a rendőrség a postaigazgató
ság feljelentésére letartóztatta. — Az a 
gyanú merült fel ellene, hogy a postán 
érkező külföldi leveleket, amelyekben 
pénzt sejtett, felbontotta, a pénzt magá
nak tartotta meg és a leveleket meg
semmisítette. Bilek letartóztatását hosz- 
szabb házivizsgálat előzte meg. — Egy 
ízben próbára is tették és mikor bizony
ságot szereztek, hogy ő tüntette el a 
levelet, feljelentést tettek ellene. Bileket 
átszállították a helybeli ügyészség fog
házába. Mindent tagad, bár a bizonyí
tékok ellene szólnak.

Gondolkodnak-e az állatok?
A gondolkodás az ember sajátja. Gon

dolatvilágának bámulatos gazdagsága, 
gondolkodásának fejlettsége érdemesí
tette a „teremtés koronájáénak büszke 
címére és emelte a növény- és állatvi
lág fölé. Az állatot ezzel szemben csak 
az ösztön és reflexek kormányozzák. 
Tagadhatatlan azonban, hogy magasabb- 
rendü állatok sokszor olyan intelligen
ciát tanúsítanak, amit nem lehet pusztán 
a vak ösztön számlájára Írni. Bizonyos 
mértékben az állatnak Is meg van az a 
képessége, hogy a külvilágból tapaszta
latokat gyűjtsön, azokra emlékezzék és 
azok szerint irányítsa magatartását. Sőt 
vannak, akik azt állítják, hogy az állat 
következtetni is tud és a körülmények 
figyelembe vételével cselekszik úgy, hogy 
minél gyorsabban érje el célját.

Yerkes amerikai állatlélekbuvár kísér
letből arra a meggyőződésre jutott, hogy 
a rákok a legalsóbbrendű lények, ame
lyek élményeket gyűjtenek és azokat cse
lekedeteiknél értékesítik. Ha a rák csak 
egyszer is tapasztalta, hogy kalitkájának 
egyik oldala zárva van és másutt van a 
kijárat, mindig abban az irányban fogja 
a kijutást megkísérelni. A rák tehát em
lékszik arra, hogy első kísérlete milyen 
eredménnyel járt és másodszor már asze
rint viselkedik.

A kutya nagyfokú intelligenciájú állat, 
de csak előzetes tapasztalatgyűjtés után 
tanulja meg, mit hogyan kell a legcél
szerűbben cselekedni. A rókára ugyan
ez áll s ha egyszer rájött, hogy a ba
romfiól falán nyílás van, melyen át 
könnyűszerrel lopkodhat szárnyast, so
hasem felejti el többé. Nem felejti el 
azt sem, hol lehet bő egérzsákmányra 
találni és mindig visszatér arra a hely
re. Ellenben hol egyszer baleset érte, azt 
messze elkerüli. Minden cselekedetét 
eszerint a már szerzett élmények szab
ják meg. Következtetőképessége, amivel 
egy uj feladat legkedvezőbb megoldását 
megtalálhatná, nincsen.

A majommal azonban másként áll a 
dolog. Ha egy majom előtt banánt he
lyeznek el egy fedeles ládába, tüstént 
odafut, felemeli a fedőt és kiveszi a cse
megét. A majom „következtetés" utján 
jön rá, hogy az adott körülmények kö
zött mi a legcélszerűbb tennivaló. Hogy 
ez igy van, amellett szól a kutyával való 
összehasonlítás. Ha kutya szemeláttára 
tesznek egy darab húst a ládába, odafut 
körülszaglássza, nyílás után keresgél, 
meglöki orrával a ládát, de tovább nem 
jut. Idővel azonban izgó-mozgó fejével 
megemeli a fedelet, meglátja a húst s 
akkor persze már betolakszik a ládába. 
Tanulékony kutyák mingyárt az első kí
sérlet után megjegyzik maguknak a lá
da kinyitásának módszerét, de a legtöbb 
kutya bizony csak többszöri próbálgatás 
után tanulja meg leckéjét. A kutya esze
rint nem következtet, hanem addig pró
bálgat, mig célhoz nem jut. „Gondolko
dása" — ha szabad ezt a szót használ
nunk — ennélfogva távolról sem oly 
fejlett, mint a majomé.

S P O R T .
A CsAF—MLSz Középkerületének
VII. számú hivatalos közleménye.
Miután Szövetségünk válogatott csa

pata 1937. V. 23-án a budapesti MLSz 
válogatottja ellen játszik Budapesten, fi
gyelmeztetjük az egyesületeket, hogy 
ezen a napon kötelesek az összes játé
kosokat a Szövetség, illetve a szöv. ka
pitány rendelkezésére bocsátani.

É rtesítem  tisz te lt  vevőim et, h ogy  árúházam at

férfi-, fia- és gyermek-konfekcitfval
bővítettem  k i. — További szives pártfogásukat kéri

G R O S I N G E R  M I K S A - c é g
RIMASZOMBAT.

Figyelmeztetjük az egyesületeket arra, 
hogy a bírói igazolványok csakis az 1937. 
évre szóló és a BT hosszú bélyegzőjével 
ellátott szelvénnyel — mely az igazol
vány belső hátlapján be van ragasztva 
— jogosítják fel annak tulajdonosát a 
pályák ingyenes látogatására. Felhívjuk 
az egyesületeteket az igazolványok szi
gorú ellenőrzésére, mert előfordulhat, 
hogy a BT-nek nem tagjai a birtokuk
ban lévő igazolvánnyal vagy aktive nem 
működő BT tagok, kik az igazolványba 
szelvényt nem kapnak, az igazolványokat 
jogtalanul felhasználják a pályák díjtalan 
látogatására. — Tagbélyeget azonkívül 
nem kapnak olyan BT tagok, kik tagdij- 
kötelezettségüknek nem tettek eleget.

Babarik István ; Rim. Törekvés SE— 
Feledi TC március havában bejelentett 
átigazolásához egyesülete szül. okmányt 
küldjön be.

Hegedűs József: Losonci AFC—Kas
sai SC III. havi átigazolásához szintén 
okmány beküldése szükséges. (Egyesü
let: 8 § !!)

Csizmadia Lajos : Hodejovoi SC—Fe
ledi TC 1937. IV. 1-én játékengedélyt 
nyer. Felhívjuk a Hodevoi SC-t, hogy 
nevezett játékos kék igazolványát hala
déktalanul küldje be (külön átirat is 
ment BS/1937.)

A CsAF figyelmezteti az egyesületeket, 
hogy ama játékosoknak, akik adataik 
kiigazítását kérik, a köv. okmányok va
lamelyikét kell bemutatniok: keresztle
vél, szül. anyakönyvi kivonat, katona
könyv, állampolgársági bizonyítvány. A 
Központi Szoc. Bizt. igazolványát csak 
akkor, ha ezt a fönti okmányok alapján 
állították ki. Egyéb okmány (pl. illető
ségi, iskolai bizonyítvány stb.) nem mér
vadó, a CsAF anyakönyve ezek alapján 
a kiigazítást nem fogja eszközölni, ha
nem a kérvényeket elintézetlenül vissza
küldi. (Rekord 9/37.)

Rimaszombat, 1937. március 17.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .

szép győzelmet aratott barátságos mér
kőzésen s igy bizonyára itt is győzni fog.

További mérkőzések : Kisfalusi Vasas 
—ASC, FTC XI.—TSC.

A Slovan tavaszi bajnoki mérkőzései: 
ápr. 4-én Besztercebányán az ottani SK 
ellen, ápr. 11 én Losoncon a Slávia el
len, ápr. 18 án Korponán az ottani SK 
ellen, május 9-én itthon a Körmöcbá
nyái SK ellen, máj. 23-án itthon az Ute- 
káéi SK ellen.

P I N G P O N G .
Assztaltennisz verseny.

A folyó hó 13 án lejátszott Törekvés 
—LAFC klubközi asztaltennisz verseny 
a vendégcsapat 6:5 arányú győzelmével 
végződött, amely — tekintve a losonciak 
nagy versenyrutinját — igen szép ered
mény. Férfi egyes: Kerekes—Gerő 0:2, 
Nemes—Ambrus 2:1, Gaál—Lőwy 1.2:1, 
Fuchs—Lőwy II. 2:1, Vadady—Lovász 
2 0, Gyürék—Weisz 1:2. Női egyes: Ur- 
bányi—Grossmann 1:2. Férfipáros: Gyü
rék, Nemes—Gerő, Lovász 2:1, Kerekes, 
Vadady—Weiss, Lőwy I. 1:2, Gaál, Fuchs 
—Ambrus, Lőwy II. 1:2. Vegyes páros: 
Gaál, Urbányi—Gerő, Grossmann 1:2. 
(Előlállók a Törekvés játékosai.)

Folyó évi április hó 4-én lesznek sze
zonzáróként az egyéni versenyek Rima
szombat bajnokságáért, melyre a Sport
barátok figyelmét már most felhívjuk. 
Benevezés és mindennemű felvilágosítás 
Keresik László üzletében.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

Slávia Losonc—Törekvés 3:2 (0:2)
A Törekvés teljesen egyenrangú ellen
fele volt az otthonában játszó Slaviának 
s csak balszerencsével szenvedett mini
mális vereséget. Az első félidőben a Tö
rekvés Árvay két góljával vezetéshez is 
jutott s a játék ezen részében jóval cél
tudatosabban és eredményesebben ját
szott, mint ellenfele. A második félidő
ben azonban kiütköztek a csapat gyen
géi : állóképesség, lendülethiánya, s ez 
a Sláviát segítette a győzelemhez. A Tö 
rekvés csapatának a közvetlen védelem 
volt a legjobb része, s főleg az első fél
időben kitünően állták a sarat. Gajarsky 
újból biztató teljesítményt nyújtott a ka
puban. A fedezetsorban csupán Ríz ér
demel elismerést, mig a csatársor csak 
az első félidőben mozgott jól, végig csu
pán Árvay tetszett.

Tamásfaiai MSC—Slovan 52. Vá
ratlan, de megérdemelt győzelmet ara
tott a tamásfaiai csapat a reorganizált 
Slovan felett. A tamásfaiai játékosok 
sokkal lendületesebben és szivósabban 
küzdöttek, mint a Slovan. A TMSC-ben 
igen jól játszott Ofcsárik II., egymaga 
négy gólt lőtt. Rajta kívül kivált Mol
nár I. és II., Juhász. A Slovan csapatá
ból Járosi, Varga, Petrusz váltak ki.

Tornaijai SC—Pelsőci SC 3:2 (0:1). 
őszről elmaradt bajnoki mérkőzés Tor
naiján. A TSC ezzel a győzelmével be
biztosította a II. helyét.

A kerületi bajnokság tavaszi fordu
lója vasárnap kezdetét veszi.

A Törekvés csapata első mérkőzését 
Pelsőcön játsza a tabella utolsó PSC 
ellen. A Törekvés határozott favoritja a 
mérkőzésnek, azonban elbizakodottságra 
korántsincs oka, mert amint a múlt va
sárnapi tornaijai mérkőzés mutatta, a 
PSC tud küzdeni. A Törekvésnek baj
nokjelölthöz méltóan, komolyan és lel
kesen kell játszania.

Tamásfalán a Ragyolci TC lesz ven
dég. A ragyolci csapat ezidén még nem 
adott életjelt magáról, viszont a TMSC

tiszta szűr
kapható 1 literes üvegekben 
BOZÓKY GYÖRGY nél 
1 lit. 7'— K5. (Saját termés) 

P ok orágy i-u tcza  1. sz. alatt.

Legm odernebb

F o g á sz a ti munkák
Gömöri utca 16. sz.
<— az emeleten —►

M A N D E I  E.
vizsgázott fogtechnikus.

csemege és borszőlőre minden 
nemben és Mátyás, János, Piro- 
vano, Stark és Kühlman-fajokat 
gazdag választékban szállít leg
jobb minőségben:

J  P O L Á K
szőlőiskolája: Velké-Pavlovice (u. Hustopeée)

Kérjen ingyenes árjegyzéket és a 70 leg
jobban bevált fajta jegyzékét. - ^ P |

Kiadó lakás.
Stefanik-utca 7. sz, szám alatt kiadó 

egy kétszobás lakás, mely üzlethelyi
ségnek is megfelel. — Érdeklődni lehet 
ugyanott.

Eladó
egy cseréptető alatt álló, deszkából ké
szített, jó karban lévő, kétrekeszes

sertés-ól
a hozzá való két vályúval. — Megte
kinthető: Rimaszombat, Koháry-utca 
32. szám alatt.

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


