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Vasárnaponként megjelenő független politikai és társadalmi lap.
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
MASARYK TÉR 9. SZÁM.

Lapzárta csütörtökön este. Kéziratokat vissza nem adunk

Cselekvést vár az emberiség.

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

E L Ő F IZ E T É S ! D IJA K : Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám óra 1 korona.

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

(ml) Fontos javaslatok születtek a 
népszövetségi ligák pozsonyi világ- 
kongresszusán, amelyek egyrészé- 
ve! már múlt számunkban foglal
koztunk.

Foglalkoztunk pedig főleg és kü
lönösen a csehszlovák köztársaság 
magyar népszövetségi ligájának 
deklarációjával, öt pontból álló in
dítványával és azon egyes javas
latokkal, amelyek kisebbségi ér
dekvédelemből és a fennálló sérel
mek orvoslása végett tétettek.

Múlt heti vezetőcikkünkben nem 
érintettük még azonban a világ- 
kongresszus végleges rezolucióját, 
melyet tanácskozásainak befejezté
vel adott.

A rezolució a népszövetségi 
egyezmény reformjával foglalkozik i 
és e részben lényeges újításokat 
tartalmaz.

A népszövetségi ligák világkon
gresszusának a népszövetséghez 
intézett javaslatai általánosságban 
a következők:

„1. A népszövetség univerzális 
jellegének kihangsulyozása érde
kében könnyítsék nteg az egyes 
államok belépését, illetőleg v i s 
szatérését a népszövetségbe. Ép
pen ezért szükséges, hogy a nép
szövetségi egyezményt különvá
lasszák a békeszerződésektől.

2. A kollektív biztonság érde
kében az egyes esetekben a sza
vazás rendjét oly módon változ
tassák meg, hogy a konfliktus
ban érdekelt államok szavazatait 
nem számítják. A támadó fél el
len elhatározott szankciós eljárá
sokat azonnal és teljes mérték
ben alkalmazzák, viszont a meg
támadott áldozat hadikárának 
megtérítésére létesüljön Genfben 
nemzetközi alap, amelybe minden 
tagállam fegyverkezési költség- 
vetésének egy ezrelékét fizeti.

3.  Vizsgálják fölül mindazokat 
a szerződéseket, amelyek az uj 
világhelyzet következtében tart
hatatlanokká váltak.

4.  A népszövetség tagállamai 
ellenőrzött fegyverkezési korláto
zást vezessenek be, amelyet a 
kongresszus még a mai helyzet 
mellett is megvalósulhatnak tart." 
Minden egyes pont lényegileg

fölötte fontos e javaslatban és ko
moly megfontolás eredménye.

A népszövetségi ligák világkon
gresszusának javaslatai a népszö
vetség előtt, ahová azok beterjesz

tettek, ugyancsak komoly megfon
tolás és alapos mérlegelés tárgyát 
kell hogy képezzék. Azok fölött 
nem szabad, — mert nem is lehet 
— egyszerűen csak napirendre tér
ni, hiszen a javaslatok minden 
egyes pontja olyan, a világbéke, 
vagy — enyhén mondva — a min
den hátsó gondolat-nélküli megbé
kélés szempontjából kardinálisnak 
nevezhető kérdéseket érint, ame
lyek megválaszolatlanul, a bennük 
elfekvő problémák megoldatlanul 
nem maradhatnak.

A pozsonyi világkongresszuson 
részt vett kétszázhusz delegátus 
javaslatában főleg azokat a lénye
ges kérdéseket hangsúlyozta ki, 
amelyeknek népszövetségi kedvező 
elintézésével az eltagadhatallanul 
mindjobban fenyegető háború vihar 
újból az emberiség feje fölött kó- 
válygó sötét felhői leginkább el- 
oszlathatóknak mutatkoznak, nem
csak, de jóval-kecsegtető remény 
csillan fel ezzel az egyes népek 
között ez idő szerint több oldalról 
mutatkozó súrlódási felületek ha 
nem is végleges, de mindenesetre 
a veszélyt hosszabb időre elodázó 
elsimítására is.

Mindez a pihenés, a nyugalom, 
a béke áldásos idejének eljövete
lét mozdítaná elő, amikor megva
lósulhatnának mindazok a tervek 
és elgondolások, melyek az embe
riség jobb jövőjét, igazi boldogulá
sát eredményeznék és biztosítanák.

Mert ma végveszedelmes nagy 
bajban szenved, súlyosan beteg és 
szomorú kétségekben tengődik az 
istenképmásra teremtett emberek 
sokmilliós serege, a bajok likvidá
lására, a nagy beteg meggyógyi- 
tására s a szomorú kétségek el
oszlatására éppen hogy el nem 
ütötte a tizenkettőt a mindezek be
következése után sóvárgó népek 
mindinkább halkabban kegyegő 
órája.

Igen, a Xll-ős számon áll las- 
san-lassan már az óramutató. Hogy 
a késedelemmel vagy éppen mu 
lasztással járó még nagyobb ve
szedelem a maga pusztító áradatá
val reá ne zúduljon a jobbsorsra 
alkotott, a bajok tengerében éppen 
hogy el nem merülő emberiségre: 
cselekedni kell.

Ezt a cselekvést várják, szerte 
e világon, a népszövetségtől, mint 
erre hivatott tényezőtől s ha ez 
netalán nem történne meg, minden

ebből előállható súlyos következ
ményekért a felelősségterhelés kér
dése nem lehet kétséges, de azok 
a következmények megsemmisítő 
erővel hatnának magára a cselek- 
véstelen egész népszövetségre is.

Peng a kasza.
Fontos idő ez a mi földművelő ma

gyar népünknek, amikor be áll az ara
tás ideje. Élesre fenik a kaszákat és vi
dám pengéssel lendülnek neki az arany
sárgára érett kalásztengernek.

Ettől a munkától várja a földek egy
szerű embere az Isten áldását: ettől 
függ a lefolyt esztendei munka sikere 
legnagyobb részben és ettől függ a jö
vő esztendő élete.

Ha jó termés van, ha az áldás jó acé
los magvak alakjában mutatkozik a ka
lászokban, akkor örül a földműves lelke 
és hálás szivvel tekint föl a magasságos 
ég tündöklő kékjébe.

Ilyenkor nem ismer pihenést, csak 
éppen a legszükségesebbet és legrövi
debbet.

Ilyenkor a fölkelő nap sugarai már 
ott látják a kaszások békés hadát, akik 
nem emberölésre fognak éles fegyvert, 
hanem maguk és embertársaik minden
napi kenyerét akarják előhívni a földek 
terméseiből.

Ezért ez vidám idő, ha sok dologgal 
jár is. Keményen, egyformán, tempósan 
vágnak az acélos izmok ; nem ismernek 
most fáradtságot; nem bántja őket a 
nap heve, nem bántja az izzadás ; leg- 
fölebb letörlik azt a homlokukról. Az 
egyforma, kitartó munkában megsem 
igen érzik azt. Elviselhetővé teszi azt a 
lélek ébersége, amely kitartásra buzdit.

Ha nagyon nagy az áldott napnak he
ve és forrósága, nem szidják azt érte. 
Legföljebb a déli órákban pótolják ki a 
pihenést. De azért nem töltik az időt 
hiába. Este tovább dolgoznak szívesen 
és ha a hold ezüst sugarai szelid fény
nyel árasztják el a tájat, akkor a kaszá
sok este holdvilágnál is hajlandók dol
gozni.

Sürgős most a dolog, nem kell sok 
pihenés. Az a fő, hogy idejében ott áll
hasson keresztekben, majd osztagokban 
a kalászos termés és aztán szárazon jut
hasson a cséplés alá.

Érzi ezt jól a földműves ember lelke 
és azért nem ismer most fáradtságot, 
nem akar most pihenést. Ha sok a 
munka, kevés az alvás: avval vigasztalja 
magát:

— Majd alhatunk karácsonykor!
Ez a lélek, a békés munkának szíve

sen sürgölődő lelke szállja meg ilyenkor 
a földmives ember lelkét. — Ilyenkor 
mindenre kész, mindenre hajlandó, nem 
vonakodik semmi fáradtságtól, semmi 
munkától.

A földműves jól érzi, hogy ilyenkor ő 
rajta van a világ szeme. Jól érzi, hogy 
az egész ország népének jóléte mennyire 
függ az ő derék munkájától. Érzi a tár
sadalmi, szociális összefüggést, ami a 
földműves munkájához kapcsolja az ipa
rost, a kereskedőt, a tisztviselőt, az in
telligens embert.

Érzi, tudja, hogy mindegyiknek az éle
te biztosabb alapon áll, ha az érett ka
lászok jó súlyos kévékbe kötözhetők, 
ha a zsákokba acélos, nehéz szemek pe
regnek.

A mindennapi kenyér neki elsősorban 
mindennapra való, de a többiek haszna, 
keresete is ehhez igazodik. Ha jó ter
més van, lesz elég kenyér és jobban vá
sárolhat mindenki a boltban, inkább jut 
iparcikkekre pénz és ha jól megy min
den munka, akkor megtudják fizetni az 
államnak, községnek az adót, akkor az 
állam is jobban el tudja látni tisztvise
lőit és bővebben tud munkaalkalmat 
adni a nincstelenek számára.

Ez a szociális mélyebb kapcsolat ott 
látszik lebegni most a napfényben csil
lanó kaszák élén. Ennek belenevelődött 
öntudata élteti a földművest. Ez biztatja 
lankadatlan munkára, fáradságot nem 
ismerő kitartásra.

Ilyenkor ezeket látva és elgondolva, 
becsüljük meg a földműves munkáját. 
Kevés munkás végzi olyan igazi lélek
kel a munkáját, mint a földműves. Be- 
lénevelődött, beléedződött évszázadok 
generációin keresztül az a komoly, meg
gondolt öntudat, hogy az ő munkája 
fontos az egész ország népére nézve.

Azért helyes és okos dolog, ha aratás 
végén elismeréssel ünnepük ezt a ki
tartó, lankadatlan munkát, amit kaszák 
pengésével végeznek el ilyenkor aratás 
idején. —X.—

Gazdák figyelmébe.
Évenkint gyakran történik meg, 

hogy a gazdák nem fizették be ide
jében a jegyzői hivatalnál a bal
esetbiztosítási dijat sem gazdasági 
cselédjeikért, sem gépmunkásaikért, 
akikért ezt a dijat mindjárt az év 
elején beküldhetik közvetlenül a 
szlovenszkói mezőgazdasági Bal
esetbiztosítónak. így áll elő a hely
zet, hogy a biztosítási dij megké
sett befizetése következtében a 
munkások a baleset előfordulásakor 
biztosítva nem voltak és ezért nem 
kaphattak kártalanítást. Ennek vi
szont az a következménye, hogy a 
balesetet szenvedett munkások a 
gazda-munkaadóval szemben fenn
álló igényüket biróság utján érvé
nyesítik.

Hogy az ilyen esetek többé elő 
ne állhassanak, hangsúlyozottan 
figyelmeztetjük az összes gazda
munkaadókat, hogy gazdasági cse
lédjeikért járó biztosítási dijat, 
amennyiben ezt még nem fizették 
volna be, azonnal szolgáltassák be 
a jegyzői hivatalnak, amely a gaz
dasági cselédek összeírását végzi 
és ne várjanak, amig a jegy
zői hivatal ezeket a dijakat be fogja 
hajtani. Ugyanez áll a gazdasági 
gépekért járó átalány-dijakra nézve

A ugusztus hó 1-én Annabál az Iparoskörben.
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is, melyeket vagy a jegyzői hiva
talnak, vagy pedig közvetlenül a 
szlovenszkói mezőgazdasági Bal
esetbiztosítónak kell megküldeni, 
mielőtt még bármely fajtájú gép 
üzembe helyeztetett volna.

Különösen cséplés idején sok 
olyan eset adja elő magát, hogy a 
gazdák a cséplőgép után járó biz
tosítási dijat az utolsó pillanatban 
küldik be a szlovenszkói mezőgaz
dasági Balesetbiztosítónak és azon 
a napon, amikor már baleset for
dult elő, úgy hogy a balesetbizto
sítás a törvény értelmében még 
nem lehet hatályos és az ily bal
eseteket a Balesetbiztosító nem is 
kártalaníthat.

A fent előadott okoknál fogva 
hangsúlyozottan figyelmeztetjük a 
biztosítási dijak idejekorán való 
megfizetésére és annak jelentősé
gére, mert az elkésett fizetésnek 
perek a következményei, melyek 
pedig a gazda-munkaadó részére 
nagy pénzügyi megterhelést jelen
tenek.

A rimaszombati áll. magyar 
reálgimnázium

XIY-ik értesítője az 1936-37. tanévről.
A változatlanul most is a megszokott 

összeállitásu értesítőből megtudjuk, hogy 
a tanári kar a magyar tanítási nyelvű 
törzsosztályokban egy igazgatóból, 9 
rendes állami tanárból s illetve tanár
nőből, 5 ideiglenes állami tanárból, il
letve tanárnőből, egy helyettes tanárnő
ből, egy szerződéses tanítóból, két ki
segítő hitoktatóból, összesen : 20 tan
erőből állott. — A szlovák tagozaton 26 
tanerő működött.

Az intézet krónikája a felvételi vizs
gákat, a tanév megnyitását, az iskolai 
épület kibővítési munkálatait, a tanulók 
kedvező egészségi állapotát, az ünnepé
lyeket és előadásokat, a látogatásokat, 
a művészeti és társadalmi nevelést, a 
tornajátékokat, kirándulásokat és érett
ségi vizsgákat öleli fel. Majd beszámol 
és kimutatást közöl az értesítő a tan
eszközökről, a gyűjtemények állapotá
ról, az ösztöndíjakról és segélyekről. 
Az ifjúsági tápintézetben 22 magyar és 
17 szlovák tanuló étkezett.

A tanulók száma a magyar osztályok
ban az év végén 257, a szlovák tago
zatban 437. Ezek közül a magyar osz
tályokban fiú 204, leány 53, a szlovák 
tagozaton fiú tanuló 304, leány 133.

Anyanyelv szerint a magyar osztá
lyokban magyar 256, német 1, a szlo
vák tagozaton csehszlovák 410, magyar 
24, német 2 és orosz 1.

Az iskolai év végén az osztályozás a 
magyar osztályokban : kitűnő 42, meg
felelő 185, elégtelen 6, pótvizsgára uía- 
sittatott 1, javítóvizsgát tehet 23. — A 
szlovák tagozaton : kitűnő 83, megfelelő 
297, elégtelen 17, pótvizsgára utasitta- 
tott 1, javítóvizsgát tehet 39 tanuló.

Ezután a tanulók névsorát, a jövő 
tanévben használható tankönyvek jegy
zékét s illetve ezt megelőzőleg az 
1937—38. tanévre vonatkozó tudnivaló
kat közli az értesítő, mely a tanulók 
statisztikájában a tanulókat születési 
hely, lakóhely, állampolgárság, vallás, 
életkor szerint is részletezve kimutatja 
s a tanulók illetékeiről is beszámol.

A jövő tanévben a javító és pótvizs
gák 1937. szeptember 1-én lesznek, a 
tanévet ugyanakkor nyitják meg és a 
rendes tanítás szeptember 3 án kezdődik.

Végül felhívják az értesítőben a szü
lőket, hogy gyakrabban érdeklődjenek 
a tanulók előmenetele és magaviseleté 
iránt az igazgatónál és a tanári karnál.

Kiss József-emlékest.
Akár mottót is tehetnénk a cikkünk 

élére, mert nekünk örök és egyetlen 
vágyunk, hogy nemcsak lenni, de élni 
is akarunk. Élni bensőséges, szép, vi
rágzó kulturéletet. Ennek a gondolatnak 
a fanatikus munkásai az Írók. Az iró, a 
költő nevel, tanit, gyönyörködtet s sok
szor bántó inzultusokat kell elszenved
nie, amikor igazságosan ostoroz. A költő 
az élet koronája. Benne kivirágzik a 
szebb, magasabb élet. — S ha kőből 
szobrot, festékből képet készíteni mű
vészet ; mennyivel nagyobb, fontosabb 
és ideálisabb művészet embereket, egyé
niségeket nevelni, formálni, irányítani. 
Ez az iró, a költő munkája.

Eddig a mottó, a theoria, s most jön 
a valóság. Egy szépségekben gazdag 
esiében volt részünk 10-én este a Tát
ra szálló nagytermében. Ott voltunk ... 
sokan ... mind 1... áldozni egy letűnt 
kor egyik fénylő csillagának... Sok-sok 
fényes csillagunk lehullott már nekünk 
a múlt tengerébe. Sokszor jövünk össze 
emlékezni és temetni, biztatni és báto
rítani. Újra idézni a letűnt nagyjainkat, 
és bátorítani az élőket, hogy daloljanak, 
meséljenek. Verjék föl a lelkek, a szi
vek közönyét, csöndjét, mert a csönd, a

közöny: lemondás, a csönd a minden
mindegy. Ámde mi nem érjük be ilyen 
sötét kilátással. Mi élni akarunk. Ne
künk szent, nagy emlékeink vaunak a 
múltból és mi nem lehetünk méltatla
nok ehhez a múlthoz. Mi dolgozni és 
építeni fogunk, hogy szebb legyen itt 
a föld. „Hogy rózsát hozzon a vad fo
lyondár, amely a mohos sírkőre foly !" 
Arra a sírkőre majd, amelyet a szeretet 
és hálás emlékezés emel majd a mi 
Kiss Józsefünk legkedvesebbjének. El
enyésző, parányi jutalmul az édes Anyá
nak, hogy őt adta nekünk.

Imára, áldozásra hívunk hát minden 
szerető szivet a kultúra szent templo
mába. Hogy végre valahára beteljesed
jen az a drága álom, a melyet a Dr. 
Weinberger Tibor szép lelke 16 éves 
korától folyton álmodik, — amint ő el
mondta a bevezető beszédében.

Az est első szónoka, mint az egész 
Kiss József akció lelke is : Dr. Wein
berger Tibor, a bizottság titkára volt. 
Több szép sikert könyvelhet már el tár
sadalmi munkásságában, de ez a fehér 
márvány fogja a legláthatóbban hirdetni 
szépért lelkesülő szivének maradandó 
tevékenységét.

A programm második előadója Gross 
Erzsiké volt. Pár szép költeményt adott 
elő Kiss Józseftől, a tőle megszokott szép, 
átérzett előadásban, igaz rátermettséggel.

Aztán jött Páricska Zoltán tanár, sok 
kedves intimitást, apróságot gyűjtve 
össze a Kiss József életéből. Nagy élve
zettel hallgattuk mindvégig irodalmi szín
vonalas előadását.

Majd Feldmann Éva gyönyörködtetett 
bennünket, pár költemény interpretálá
sával. Kulturált, szép előadásában a bal
lada tónusához illő meleg, mélytónusu 
hangjában a versek értelme és szépsége 
szinte életre kelt. Nagy sikere volt.

Aztán jött a dalárda. Mit mondjunk 
róla? Kevés a szó a mi kedves, régi 
dalárdánk sikerét méltatni. A Halász di
rigens munkáját értékelni szavakkal nem 
lehet. A sok, kitünő-hangu, lelkes em
ber, mint egy s z ív , egy torok, egy cél, 
egy akarat. Az a precizitás, fegyelem, 
összhang, aztán szépség, a dal, amint 
ajkukról kiárad és szárnyal : szinte le
nyűgöző szépséggel hat.

Felejthetetlen élmény volt. — Telt 
ház. — A fényes erkölcsi mellett szép 
anyagi siker. Fülepné.

Esti levél.
(Hogyan született a „Simon Judit.“J

Hosszú évek után szombaton este egy 
ifjú hölgy szájából újra hallottuk Simon 
Judit szomorú történetét.

Már sok embernek vetődött önkénte
len a kérdés az ajkára, mi volt a kut-

forrása ezen szivbemarkolő drámai köl
teménynek.

Tudok róla, tehát elmondom.
A háború előtti években Kiss József 

gyakrabban fölrándult Rimaszombatba 
és legutóbb az itteni főgimnázium uj 
épületének felavatási ünnepélyén vett 
részt s az estélyen legújabb költemé
nyeiből szavalt el néhányat. A bankett 
után nők és férfiak arra kérték a köl
tőt, hogy mondaná el, miként született 
meg a „Simon Judit" című világhírű 
verse.

Kiss elgondolkozik és hosszú csend 
után felel. — Nehéz azt elmondani. Ba
jos ellenőrizni, hogy folynak le a költő
ben azok a misztériumok, amelyek te
remteni kényszerítik. Csak arra emlék
szem, hogy ez a vers egyszerre szüle
tett meg, alig foglalkoztam vele, készen 
pattant ki belőlem. Akkoriban Budapes
ten a Lövöldetéren laktam. A Deutsch- 
féle részvénytársaságnál dolgoztam, mely 
a Bálvány-utcában volt. Amig a Lövöl
de-téri lakásomtól a Bálvány-utcáig ér
tem, megszületett a ballada, a sorok 
jöttek, a ritmusok úgy özönlöttek, hogy 
ott az utcán jártamban-kellett Írnom, 
sietve kellett lerónom a kész verset. A 
papirt eltettem. Később alig tudtam vál
toztatni rajta egy betűt, egy jelzőt. Egy 
év múlva már országszerte abban a for
májában szavalták, amelyet egy dél
előtti sétám alatt vett magára.

— Nincs ennek a versnek valami 
kapcsolata a népmondával ? — kérdeztük.

— Nincsen. A folkloristák gyakran 
ostromoltak. Ez teljesen az én lelemé
nyem. Egy kiváló folklorista barátom 
évekkel ezelőtt tűvé tette az összes 
európai és ázsiai népek mondakincseit, 
de seholsem bukkant még csak hasonló 
motívumra sem. Ez a vers teljesen az 
enyém. Csak az életemmel van kapcso
latban. Mikor annyira firtatták a költe
mény eredetét, eszembe jutott az életem 
egy epizódja, egy kis regénye, amelyet 
különben el is felejtettem volna.

Kiss József, mint aki nagyon nagy 
messzeségbe néz, beszél:

— Mielőtt megírtam volna ezt a ver
set, — két-három évvel ezelőtt — az 
orvosaim Reichenhallba küldtek. A für
dőhelyre, emlékszem, este érkeztem meg. 
Az omnibuszra fölszállott egy házaspár. 
Egy fiatal nő, viruló, egészséges, pom
pás, maga az élet. És mellette a férje : 
összetöpörödve, fázékonyan, kabátba 
burkolva, átlátszó fülekkel, a tüdővész 
utolsó stádiumában. Román zsidók vol
tak. Összeismerkedtünk. S minthogy se
hol sem kaptak szállást, az én kétszo
bás lakásomat, melyet előre lefoglaltam, 
megosztottam velük. Az egyik kisebb 
szobában laktam én. A másikban a ro
mán férfi és a felesége. S láttam a fáj-

W *  Minden szerdán RAJNER LÁSZLÓ dalszámai cigányzene kíséretével az Iparoskörben.
C sajkovskij-szerenád.

Elmúlt napok bús, fájó emléke 
ragad, tép, sodor magával. . .  
s beléringat, árva fenyőormok 
holdvilágnál süsogó dalába.
— Hogy suttog, hogy zúg, a hegedű húrja ! 
mint hajadonok hullámzó lánca,
fehér halotti lepelben lejtett tánca. . .  
vagy ha vihar az ágat tépdesi, rázza.
És lelkemet fojtogatja a lázas vágy. . .
És szivemben már a kinzó fájdalom . . .  
és igy gondolok Rád, mindég csak Rád, 
és a neved halkan súgva sóhajtozom . . .  
Cserélgeti egymást e két érzelem 
és messze néma ajkakról ezer sikolyt, 
kiáltást hall meg a képzeletem . . .
S mindent tudok. . .  a mi lesz . . .  s a mi v o lt! 
Ó, hogy sir, zokog, panaszol a d a l. . .  
megtört halotti énekekbe gyűlve 
a lelkem megvádol ezer váddal 
a kékesen hideg irtózatba belemerülve . . .
— megdermed a szivem lázas forró vére . . .  
s a vágyam visszasodor a messze múltba 
oh 1 a lelkemen játszik a hegedűs,
a szivem a szárazfa ideges kezében. . .  
s én panaszkodom, sirok, reszketve, búgva, 
Azért ami v o lt. . .  és nem lesz soha, soha.

—a-a—

Kegyetlen kegyelem.
A toledói kórházban sok apáca ápol

ta a betegeket, mert a rettentő polgár
háború zivataros esztendeje százával, 
ezrével szedte áldozatait. A srapnellek, 
bombák, gránátok nagyon sok áldozatot

követeltek és betegség is pusztított a 
rendetlenül táplált seregek soraiban.

A fehér fátyolos apácák nagy szere
tettel ápolták a betegeket, ők voltak az 
orvosoknak segítő jobbkezei. Mendoz 
főorvos nagy tisztelettel nézte őket 
munkájuk közben. — Mindegyiket igen 
nagyra becsülte, de mégis Ágnes nővér 
iránt volt a legnagyobb bizalommal.

Mikor Ágnes nővér vette kezeibe a 
sebesültnek operálandó testrészét, azt 
olyan gyöngéden, olyan igazi lélekkel 
végezte, hogy a beteg már akkor biza
lomra gerjedt, ha Ágnes nővért látta 
ágyához közeledni. Ha pedig a nővér 
hozzányúlt fájó testrészéhez, akkor szin
te mosoly derült az előbb fájdalomtól 
keserves arcvonásokra.

Úgy néztek rá a betegek és sebesül
tek, mint egy angyalra, ki az égből 
szállott alá, hogy nekik vigasztalást, 
üdvöt hozzon.

A főorvos azt szokta mondani a kór
ház látogatóinak :

— Nézzék azt az apácát, uraim ! Ha 
! az hozzányúl a sebesülthöz, többet ér, 

mint egy orvos. Valóságos elbűvölő ér
zés árad a betegre, ha Ágnes nővér 
közeledik ágyához. Már avval megindul 
a gyógyulás, ha hozzáér és az orvos 
részére félig megvan a siker, ha Ágnes 
nővér segíti.

Nemrég zordon külsejű vörös harcos 
került rettentő sebekkel a kórházba. 
Mogorva arcából ádáz szemek villogtak 
elő és különösen ellenséges indulattal 
nézte az ápoló nővéreket, amint fehér

fátyolos alakjaik ide-oda lebegtek szol
gálat közben.

De a mogorvaság és a gyűlölet az
után keserves fájdalomban vonaglott 
meg az arcán. A főorvos fejét csóvál- 
gatta, amikor megvizsgálta Lopez elv
társ irózatos sebeit, amelyeket a hátán 
és a combjain szaggattak a gránátszi
lánkok.

Az ember hol bőgött, üvöltött fájdal 
mában, hol meg vad káromkodó sza
vakban tört ki.

De mikor Ágnes nővért látta angyali 
szelíd arcával közeledni ágyához, akkor 
mégis elhallgatott és fájdalomtól piheg- 
ve nézte az apáca lelkes arcát, szere
tettől áradó mozdulatait. S amikor hoz
zányúlt és megsimogatta fájó tagját, 
akkor már csak csendesen sziszegett, 
majd egy perc múlva elbiivölten nézett 
a nővérre. Az ádáz szemek villáma el
tűnt s a mogorva, szögletes arcvonások 
lassan kisimultak.

A főorvos operációja alatt Ágnes nő 
vér ujjait érezte a fájó helyeken és 
mintha a tüzes tagokat hűsítő, enyhe 
folyadék érte volna, úgy elcsendesült a 
zordlelkü elvtárs.

Ágnes nővér kötözte be a sebeket, 
az ő szelid ujjal alatt gyógyitó vigasz
talás balzsama áradt szét Lopez tag
jaiban.

Elcsendesült, aztán nemsokára lázas 
álomba merült, de álomképei közt lát
ta és sokat emlegette a fehérfátyolos 
tündért.

Ezután is mindig Ágnes nővér foglal
kozott a sebesült elvtárssal, ö  virrasz

tón ágya mellett, ha az orvos azt szük
ségesnek találta.

Ö mosta ki sebeit és ő adott rájuk 
uj kötést. A főorvos egészen Ágnes nő
vérre bízta a mord harcfit, akinek 
arcvonásai lassanként szelidebbre si
multak ki a kedves, gyöngéd ápolás 
alatt.

Hetek múlva annyira gyógyulásnak 
indult, hogy már beszélgetett is ápoló
nőjével.

— Ágnes nővér sokat tett, fáradt kö
rülöttem. Lassankint meg fogok gyó
gyulni.

— Hála Istennek, elmúlnak a fájdal
mai. Nemsokára itthagyhatja a kórházat 
is. Elhagyhat bennünket.

— Tudja, hogy én bolsevista va
gyok. Én ellensége vagyok az Isten
nek s minden vallásos ceremóniáknak.

— Miért, látja, mi szeretettel ápol
juk magát is az Isten nevében. Legyen 
jó maga is!

— Hát magához jó is leszek Ágnes 
nővér. Nem felejtem el, hogy ápolt, 
virrasztóit fölöttem és lágy kezekkel 
kötözgette sebeimet. Magához hálás le
szek én, nővér. Ha kimegyek innen, 
majd megtámadjuk a templomokat, ko
lostorokat, akkor a kezünkbe kerül ma
ga is. De maga ne félje, Ágnes nővér. 
A többi papot, szerzetest, apácát kínoz
zák, elevenen égetik, de én magát nem 
engedem. Magát csak egyszerre, gyor
san megöljük, de én magát kínozni 
nem engedem. Nem, sohasem. Váth.
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dalmas életüket a lassú és hosszú bu- 
csuzkodásukat. — A nő önfeláldozóan 
ápolta az urát. Az ura pedig sajnálta a 
nőt; sétálni, szórakozni küldte. Estén- 
kint gyakran beszélgettem vele a sötét 
verandán. Halk és nemes barátság szö
vődött közöttünk. Az asszony hű volt. 
De elmesélte, hogy egyszer, amikor az 
ura hosszabb ideig távol volt tőle, a 
mezőn kellett élnie, sátor alatt, kenyér
ből és juhtejből, — visszatéréskor he
ves jelenetet rendezett, idegeskedett, ok 
nélkül ellökte magától. Azt mondta, 
hogy érzi rajta az idegen férfiak csók
ját. És ez az érzés hetekig üldözte sze
gény beteg urát. Csak akkor csillapo
dott meg, mikor a nő — (hithű zsidók 
voltak) — megtette a rituális esküt. A 
történet mély benyomást tett rám. Egy 
halk és nemes szerelem-féle is ébrede
zett már bennünk, de én akkor — vá
ratlanul — vonatra ültem. Később hal
lottam, — egy hét múlva — hogy a 
román nő ura örök álomba szenderült 
s a nő egyedül ment haza Romániába. 
— Ez a csók-história sokáig, évekig 
motoszkált a fejemben. A reichenhalii 
ábrándnak vége lett. Egy vers lett be
lőle. Nem tudom, érzik-e mások is e 
két dolognak kapcsolatát. Az ut az élet
től a művészetig homályos, az öntudat 
csak gyéren szórja rá a fényét.

Másodszor akkor mondotta el Kiss 
József ezt a históriát, amikor a Petőfi 
Irodalmi Társaság az ő 70 éves jubi
leuma alkalmából ünnepséget rendezett. 

______________________ S. L.

H ÍR E K
N yáresti m editálás.

Érezni valam it, am it lelkünk hárfáján  csak 
szordinóval muzsikál az Élet. Érezni mosoly 
fakadását könytől ázo tt arcon, gondot hes- 
segető csókok sim ogatásának m elegét hideg 
homlokunkon.

Érezni csillagok jö tté t mennydörgéses bo
rulásban, ragyogó napsugarat alkonyi d ider
gésben. Érezni, hogy szivünk valamivel csor
dultig tele és nem üres a lelkünk.

Érezni v irágillato t le taro lt réten , m adár- 
csicsergést tép e tt fészkekben, szirének kaca
g ásá t sirók siralm ában, orkánzugást hajnali 
csendben.

Érezni harangok csilingelősét éjféli órák
ban, térdreborulva hálá t zengeni szent O ltár
kép előtt s érezni hogy e hálaáldozásban áj- 
ta tos az imánk.

Érezni valam it, aminek a heve a keblünket 
fűti. — Érezni, hogy álm atlan éjszakákon 
sem vagyunk egyedül s gyűrött párnánkba 
fojtott sóhajtásunknak valahol visszhangja
támad.

Érezni őröm ös kedvet kánikula kemencé
jében, tavaszt érezni, m ikor őszben járunk, 
érezni nyár perzselését téli deleién, érezni, 
hogy vagyunk, érezni, hogy érzünk, sorssal 
verekedve, de jaj-nélkül élünk s minden 
életbajjal bátran  szem be n é z ü n k ...

. . .  Érezni — Így, Te tudsz csak, Em ber!

^ ( r g u s .
Esküvő. Vladár Böske és ifj. Siposs 

József folyó julius hó 18 án esti 6 óra
kor tartják egybekelési ünnepélyüket a 
rimaszombati róm. kath. templomban. 
(M. k. é. h.)

Esküvő. Markos Lily (Osgyán) és Dr. 
Deák Ferencz (Miskolcz) f. évi augusz
tus 3-án Miskolczon, a Mindszenti tem
plomban d. u. 4 órakor tartják esküvő
jüket.

Változások az adóigazgatóságnál.
A rimaszombati állami adóigazgatóság 
főnökét, Kascák Albin pénzügyi taná
csost a pozsonyi vezérigazgatóságnál 
lévő központi hivatalhoz helyezték át s 
helyét Polakovic István pénzügyi taná
csossal, a nyitrai adóigazgatóság volt 
főnökével töltötték be. KaSíák Albin 
hét évig volt az itteni adóigazgatóság 
vezetője s ezalatt az idő alatt városunk 
társadalma részéről általános közbe- 
csülés nyilvánult meg irányában, aki 
mindenkor a legmesszebbmenő előzé
kenységet tanúsította az adóügyekben 
hozzáfordulókkal szemben, tisztviselői
nek pedig közszeretben állott főnöke 
volt. Ez a szeretet és tisztelet nyilvá
nult meg a távozó hivatalfőnök tiszte
letére folyó hó 10-én a Kath. Olvasó- 
egyletben rendezett bucsuvacsorán, ame
lyen az itteni adóigazgatóság és adóhi
vatal, valamint a feledi adóhivatal tiszt
viselői, összesen negyvenen vettek részt, 
mikor is a tisztviselők nevében Morava

Antal adóhivatali főtitkár köszönte meg 
szép szavakkal a távozó kedves főnök 
jóindulatát. KaSSák Albin meghatottan 
válaszolt s mondott köszönetét a szere
tet spontán megnyilatkozásáért, kije
lentvén, hogy mindig kedvesen és sze
retettel emlékezik meg itteni hivatali 
működéséről és őt munkájában készsé
gesen támogató tisztviselő társairól. Az uj 
adóigazgatósági főnök már városunkba 
érkezett s hivatalát folyó hó 14-én át
vette.

Tanítók közgyűlése. A Szlovenszkói 
Általános Magyar Tanítóegyesület Gö- 
mör-Nógrádi Tanitómegyéje f. hó 8-án 
Tornaiján, a városháza dísztermében 
tartotta meg, nagy érdeklődés mellett, 
rendes évi közgyűlését.

„Szabadság levelezőlapokat" veze
tett be a csehszlovák posta. A posta 
érdekes újítást vezetett be. Azok, akik 
szabadságra utaznak, külön erre a célra 
készült levelezőlapon értesíthetik a pos
tát, hogy hol töltik szabadságukat és a 
posta autómatikusan utána küldi leve
leit a megjelölt cimre a szabadság egész 
ideje alatt. — A levelezőlapok minden 
postahivatalban kaphatók és kitöltés 
után a levélszekrénybe kell bedobni.

Azok, akiket nem vettek fel a ta
nítóképzőbe vagy a keresk. akadé
miába, még beiratkozhatnak a pozso
nyi YMCA kétéves magánkereskedelmi 
iskolájába vagy egyéves kér. tanfolya
mába. Az iskola az iskolaügyi minisz
térium ellenőrzése alatt áll és abszol- 
vensei érvényes bizonyítványt nyernek. 
Az iskola jó alkalmat nyújt a szlovák 
nyelv gyors és alapos elsajátítására. 
Elegendő számú jelentkezés esetén ma
gyar párhuzamos osztályok is lesznek. 
A vidékiek Írásban is jelentkezhetnek. 
Prospektust és jelentkezési lapot díj
mentesen küld az YMCA, Bratislava, 
Sánc-ut.

Adózók figyelmébe. Az 1936. és 1937, 
évi jövedelem és általános kereseti adó 
kivetése már véget ért, s az erre vo
natkozó lajstromok az egyenesadótör
vény 329. §-ának 2. bekezdése értelmé
ben az említett adónemek alá tartozó 
adózók általi betekintés végett köz
szemlére tétettek a rimaszombati adó- 
igazgatóságnál 1937. julius 9-től 1937. 
julius 24 éig délelőttönkint 9 órától déli 
12 óráig. — Aki az említett lajstromokba 
be akar tekinteni, köteles magát ren
desen — személyazonossági legitimá
cióval és vagy a jövedelemadóra vagy 
az általános kereseti adóra vonatkozó 
fizetési meghagyással — igazolni.

(Hivatalos.)
Teherautó és bicikli karambolja.

Folyó hó 13-án délelőtt 9 órakor Ti- 
szolcon súlyos kimenetelű karambol 
történt. Szuhács András tiszolczi lakos 
Murányhutáról biciklin ment Rimafürész 
felé. Amikor a biciklista beért Tiszolc- 
ra, a város főutcáján levő kanyarban 
szembetalálta magát Gottlieb-Reinitz 
helybeli bornagykereskedő-cég hatalmas 
teherautójával. Szuhács ijedtében ide- 
oda kanyargóit a teherautó előtt, úgy 
hogy a teherautó Török nevű sofőrjé
nek a karambolt kikerülnie lehetetlen 
volt. A teherautó elkapta a biciklit és 
Szuhács magas ívben repült le gépéről, 
közvetlen a teherautó elé, mely maga 
előtt többször megforgatta, mig a gépet 
leállíthatták. — Á szerencsétlen bicik
lista bal lába két helyen eltört, fején és 
kezén súlyos zúzódásokat szenvedett. A 
bicikli teljesen összetört. Eszméletlen 
állapotban szállították be a helybeli 
állami kórházba. — A helybeli nyo
mozó csendőrosztag azonnal a helyszí
nen termett és megejtette a vizsgála
tot, amely megállapította, hogy a ka
rambolt a biciklista saját vigyázatlan
sága s ide-oda való kapkodása idézte 
elő, a különben elővigyázatos, ügyes 
soffőrt semmiféle felelősség nem terheli 
a szerencsétlenségért. Szuhács András 
súlyos állapotán a kórházi gyors be
avatkozás sem tudott már segíteni és a 
szerencsétlen 38 éves ember még a sze
rencsétlenség napjának esti 9 órájakor 
a kórházi ágyon kiszenvedett.

A kiutasított udvarló bosszúja. Ko
vács József egyházasbásti lakos, 22 éves 
kömüves-legény halálosan szerelmes volt 
az Óbást községben lakó Tóth Ferencz- 
ék leányába. A fiatalok titokban talál
koztak is, de a leány szülei rájöttek s 
megtiltották leányuknak, hogy a legény
nyel találkozzék. A fiatalok elhatározták, 
hogy junius hó 29-én, este 7 órakor a 
kert végében találkozni fognak. A szülők

tudomást szereztek erről és a mama 
otthon tartotta leányát, mig a leány apja, 
Tóth Ferencz (bodnár) 65 éves, jobb 
lábára nyomorék, gazdálkodó kiment a 
kert végébe s leánya helyett ő fogadta 
az udvarlót. És jött is, pontosan a meg
beszélt időben, este 7 órakor Kovács 
József, akit — nagy csudálkozására — a 
leány apja fogadott és valósággal kiuta
sította házukból ás a kertből is kifelé 
tuszkolta a legényt. Kovács Józsefet el
futotta a méreg s felkapva egy éles kö
vet, kétszer gyomron vágta teljes erővel 
az öreg Tóth Ferenczet, aki összeesett 
és eszméletlenül terült el a földön. — 
Kovács József pedig tette elkövetése 
után a réten keresztül hazafelé szaladt 
Egyházbástra. Amikor az öreg Tóth ma
gához tért, felkelt és körülmenvén a 
kertben, a házuk előtt álló eperfához tá
maszkodva, csak ennyit tudott mondani: 
J a j  de meg ütött" és ismét összeestt. 
Mikor jobban lett kissé, elmondotta mit 
tett vele Kovács József. Mivel másnap 
junius 30-án sem lett jobban, családja 
szekeren bevitte Ajnácskőre, Dr. Alt- 
stadter járási orvoshoz, akinek nem 
mondották el mi történt az öreggel, csak 
azt mondották az orvosnak, hogy a 
gyomrát fájlalja. Az orvos irt is valami
lyen fájdalomcsillapító szert s ezzel ha
zamentek. Julius hó 1-én a hajnali órák
ban Tóth Ferencz állapota válságosra 
fordult és reggel 5 órakor rettenetes kí
nok között lakásán ki is szenvedett. A 
halál hírére vizsgálóbizottság szállt ki a 
helyszínre s a hullát Dr. Schálek és 
Dr. Singer feledi orvosok felboncolták 
és megállapították, hogy a halál oka 
gyomorfal repedés következtében állott 
be, mely erős ütéstől keletkezhetett. — 
A boncolás eredménye alapján a csen
dőrség Kovács Józsefet letartóztatta és 
bekísérte a feledi járásbíróság fogházába. 
Kovács teljes beismerésben van.

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

A pozsonyi YMCA középiskolai in- 
ternátusába napokint lehet jelentkezni. 
Az egész ellátás kitűnő padagógiai el
lenőrzéssel már 290'— koronáért ha
vonta. Prospektust díjmentesen küld az 
YMCA, Bratislava, Sánc-ut.

Tanítóknak nem szabad tansze
reket árusitaniok. A Kereskedelmi Gré
miumok felhívják a közönség és az illeté
kes iskolaigazgatóságok figyelmét, hogy 
hivataluknál fogva nem jogosultak tan
szereket és egyéb iskolai felszereléseket 
árusítani. Ha egy tanító avagy iskola- 
igazgató ilynemű tevékenységet óhajtana 
kifejteni, iparigazolványt kellene az ille
tőnek váltania ép úgy, mint más keres
kedőnek, amit természetesen csak akkor 
tehet, ha a felsőbb iskolai hatóságok er
re külön engedélyt adnának. Egyébként 
az a tanító, aki iparigazolvány nélkül 
tanszerekkel kereskedik, kihágást követ 
el és az ipartörvény 227. §-a szerint 
büntethető.

Megjelent a magkereskedést sza
bályozó kormányrendelet. A 119. szá
mú kormányrendelet szerint a zöldség- 
és kerti magvak julius 15-től kedve 
csak lezárt zacskókban árusíthatók, ame
lyek tartalmazzák a cég nevét, székhe
lyét, esetleg a védjegyet, magelnevezést, 
a mag valódiságáért való szavatossági 
záradékot és a zacskóban levő mag 
mennyiségét. A magnak normális tiszta
ságát és csiraképességét a földművelés
ügyi minisztérium fogja megállapítani. 
A kiskereskedelemben az apró magvak 
legalább 20, a nagyszemü magvak 250 
grammos mennyiségben hozhatók forga
lomba. 1 koronán aluli áron egy zacskó 
mag nem adható el. Magkereskedéssel 
szabadon csak a magtermelő vállalatok 
és kertészek foglalkozhatnak. A piacon 
és a magkereskedésben csak a rendelet 
előírásainak megfelelő magvak árusítha
tók. A rendelet elleni kihágásokat 10000 
koronáig terjedhető pénzbírsággal fogják 
sújtani.

Baj van az ezer koronások bevo
nása körül. A hivatalos lap jelzi, hogy 
a forgalomban levő 1000 koronás bank
jegyeket julius végéig bevonják a hiva
talos forgalomból, vagyis akinek ilyen 
a birtokában van, annak érdekében áll 
a bankjegy mielőbbi beváltása. Ez a 
rendelet nagyon kellemetlenül érinti a 
legtöbb polgártársunkat. Nem azért, 
mintha nem tudnák, hogy hol kell az 
ezres bankókat beváltani, hanem azért, 
mert egyáltalán nincs mit beváltani!

Kiss József anyjának siremlékműbi- 
zottsága ezúton mond hálás köszöne
tét mindazoknak, akik a folyó hő 10-én 
megrendezett kulturest alkalmából a fel
állítandó síremlék költségeinek céljaira 
adakoztak. — Az est tiszta jövedelme 
1168 kor. 15 fillér volt, mely összeg 
jelentős mértékben előmozdította az 
akció mielőbbi sikeres befejezését. — 
Hálás köszönetét mond továbbá a bi
zottság az est összes szereplőinek és 
mindazoknak, akik a rendezés és pénz
tár munkálatainál segédkeztek, végül 
köszönetét fejezi ki a bizottság Radó 
Ármin urnák a teremnek a nemes cél 
érdekében díjtalanul való rendelkezésre 
bocsájtásáért és Klein Géza urnák az 
Ízléses falragaszoknak teljesen díjtala
nul, adományként való szállításáért. — 
A rendelkezésre álló pénzösszeg most 
már nagyjából elegendő s igy minden 
remény megvan arra, hogy a síremlék 
avató ünnepsége az ősz folyamán meg 
fog történni. — Akik a síremlék céljaira 
még adakozni óhajtanak, szíveskedjenek 
nemes adományaikat mielőbb eljuttatni 
a bizottság pénztárosához, Dr. Reinitz 
Vilmos orvoshoz, hogy az akció teljes 
befejezése rövidesen megtörténhessék.

Tekepálya-verseny kezdődik folyó hő 
17-én a Polgárikörben. Praktikus és 
igen értékes tárgyak a versenydijak. A 
kuglizást kedvelők figyelmét felhívják 
erre az érdekesnek Ígérkező versenyre.

Gyilkolt a villám. A szerdán d. u. Tor
naija és környékén átvonuló itéletidős 
viharban Sajókirályi község határában 
a villám belecsapott a legelő tehéncsor
dába és két tehenet megölt. A csordás 
is eszméletét vesztette, de rövidesen ma
gához tért. A méhii határban a villám 
agyonsujtotta a mezőn dolgozó Vereb 
Béla aratót. A pusztító orkán és jég
verés óriási karokat okozott a termés
ben.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen
gős regényeket olcsón olvashat a L1TERA- 
TURA könyv- és paplrkereskedésben.

Reihmann Imrét egy évi börtönre 
Ítélték. A Kraxner-féle gabonapanama 
s egyéb más ügyekből ösmert Reich- 
mann Imre, tornaijai lakos, akit körül
belül három hónappal ezelőtt ismét 
vizsgálati fogságba helyeztek, folyó hó 
12-én a helybeli kér. bíróság Dr. Vá- 
gássy-tanácsa előtt állott vádlottként 
három rendbeli váltóhamisítással és egy 
csalás kihágásával vádolva, mely utób
bit azáltal követte el, hogy Prágában 
az egyik hotelben bérelt szobájának az 
árát „elfelejtette" kiegyenliteni. Miután 
Reichmann Imre többször volt már bün
tetve, a bíróság mostan egy évi bör
tönre Ítélte el. Reichmann az ítéletben 
megnyugodott s igy az azonnal jogerőre 
emelkedett.

Súlyos balesetet szenvedett a múlt 
kedden Majkuth Albert rozsnyói molnár. 
A malomban való foglalatoskodás köz
ben a transzmissziós szij ruháját elkapta 
s azt a szerencsétlen emberről letépte, 
miközben kezén súlyosabban megsérült.

Rádiótkedvelő villám. A múlt ked
den délután Rudna község fölött átvo
nuló vihar alkalmával a villám Tencs 
György ottani lakos házán elhelyezett 
antennán át a szobában levő rádióké
szülékbe csapott s azt megsemmisítette. 
A szobában levőknek, bár egészen kö
zét állottak a rádiószekrényhez, az ijedt
ségen kívül nagyobb bajuk nem történt

Tolvaj Bafa-alkalmazott. Borzi Jó
zsef tornaijai cipész, aki az ottani Bafa 
üzletben volt alkalmazva, az üzlet ajtajá
hoz álkulcsot csináltatott, melynek se
gélyével a déli órák alatt összesen 13- 
szor tört be az üzletbe és a pénztárból 
összesen 1800 koronát lopott el. — A 
betörései tizenkétszer sikerültek, de a 
tizenharmadiknál — úgy látszik a be
törőknek is szerencsétlen szám — rajta- 
csipték és átadták a csendőrségnek. — 
Miután Borzi az okozott kárt felerész
ben már megtérítette, a biróság 6 heti 
feltétlen fogházbüntetésre Ítélte el. ügy 
az elitéit, mint az államügyész 3—3 napi 
meggondolási időt kértek.

Megbicskázta vendégét. Molcsán 
András rédovai lakos ökröket adott el 
Kristyák András falubelijének, akit aztán 
meghivott lakására egy kis áldomás 
ivásra. Amikor már vagy két liter pálin
kát elfogyasztottak, Molcsán késsel tá
madt vendégére, akinek a kés fokával 
két oldalbordáját betörte. Feljelentés 
folytán a helybeli kerületi biróság Mol- 
csánt hat havi feltétlen börtönbüntetés
sel sújtotta.
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Nadragulyamérgezésben meghalt 
kisgyermek. Folyó hó 13-án Radnóti 
János 5 éves dereski kisfiú édesanyjával 
gombázni ment a közeli erdőbe. Gombá
zás közben a kisgyermek megéhezett és 
édesanyja tudta nélkül nyers csirke
gombát és nagyobb mennyiségű masz- 
lagos nadragulya bogyót fogyasztott el. 
A kisgyermeket rövidesen görcsök lep
ték meg, anyja azonnal Dr. Róna har- 
kácsi körorvoshoz vitte, aki mérgezést 
állapított meg és kórházba utalta. Be is 
szállították a szerencsétlen gyermeket a 
helybeli állami kórházba, segíteni már 
nem lehetett rajta és rettenetes kinok 
között kiszenvedett. Elrendelték ható
sági fölboncolását, melyet Dr. Lányi és 
Zeidner helybeli orvosok folyó hó 13-án 
délután hajtottak végre és a kisgyermek 
vastagbelében maszlagos nadragulya 
zöld bogyóit és csirkegomba maradvá
nyait találták.

Autókarambol Rozsnyó mellett. Va
sárnap délután 5 órakor a Rozsnyótól 
két kilométernyire levő Nyirjes mellett 
a „Sajóvidék" rozsnyói laptársunk autó
ját elkapta Karczagi József teherautója 
s igy összekapaszkodva, két utmenti 
határkövet kidöntve, az úgynevezett Za
bosba zuhantak. Itt aztán a két kocsi 
megállt. — A vizsgálat megállapította, 
hogy a teherautó sofőrje szabálytalanul 
hajtott, nem tért ki s a kormánnyal bal 
helyett jobbra kanyaritott és igy kapta 
el a személykocsit. — A teherautó Má- 
tyus nevű soffőrje éjszaka a stószi bú
csún volt és sokat ivott s az elindulás 
pillanatában is ittas volt, sőt még a ka
rambol megtörténte után sem józanodott 
ki. — A vigyázatlan soffőr ellen az el
járás megindult.

Sikkasztó szlovák telepes. Bielák 
András Botto-leánymezei szlovák tele
pes állott folyó hó 14-én vádlottként a 
helybeli kerületi bíróság Dr. Vágássy- 
tanácsa előtt. Bielák, mint az ottani „Le
gelő-Szövetkezet" elnöke, annak pénztá
rából 4000 koronán felüli összeget sik
kasztott el. A bíróság Bielákot sikkasz
tásért három havi fogházra Ítélte el, de 
abban az esetben, ha az okozott kárt 
megtéríti, — a büntetés végrehajtását 
három évi próbaidőre felfüggesztik. — 
Bielák az Ítéletben megnyugodott, igy 
az jogerőre emelkedett.

Megölte a gáz. Folyó hó 7-én Mo- 
ravetz jános csetneki lakos, kincstári 
bányamunkás beleesett a rozsnyói kincs
tári vasércpörkölő kemencébe s az ott 
kifejlődött gáz a szerencsétlen munkást 
megölte.

Gazdasági öngyilkosság.
A gazdasági életben váltogatni szokta 

egymást a gazdagság és a szegénység. 
Valahogy úgy mint az ár és apály a 
tengeren, köveikezik egymásra a bőség 
és az ínség, legfeljebb nem olyan pon
tos rendszerességgel, miként a tenger 
hullámzása. A pénzügyi piacon a jólét 
napjai igy sokszor jóval hosszabb ideig 
tartanak, de talán csak azért, hogy utá
na ugyanilyen hosszú tartalmú lehessen 
a böjt ideje is.

Most például a böjt korszakát éli a 
világ. A hét szűk esztendőket, azt a hét 
szűk esztendőt, a melyről a Biblia is 
beszél. De az emberek elfeledkeznek 
arról, hogy ennek a szűkölködésnek és 
Ínségnek tulajdonképpen nem külső kö
rülmények az okai, hanem maguk az 
emberek, akik a világháborúban vért, 
pénzt, életet, anyagokat, felhalmozott 
készleteket prédáltak el hallatlan köny- 
nyelmüséggel és pocsékolással. Aztán 
jöttek a megpróbáltatások nehéz napjai, 
kifogytak a készletek, kiürültek a rak
tárak és életbe lépett a szomorú emlé
kű „jegyrendszer".

Ennek nyomába lépett a forradalmak, 
a béketárgyalások, békeszerződések egy
mást sűrűn követő ideje, amikor min
denki azt hitte, hogy talán az emberi
ség felocsúdik tompa kábulatából.

Az első pillanatok, a nagy világégés 
lezajlása után, a kínokon és könnyeken 
keresztül is bizonyos felszabadulási ér
zést jelentettek mindenkinek, de azután 
zuhogtak a csapások újra. így követke
zett el a mai szörnyű nyomorúság, 
amely most már szinte senkit sem ki
méi, egyetlen népet, egyetlen országot
sem. Apró ravaszkodásokkal folytonos 
életnívó lesüllyesztésekkel, igényreduk
ciókkal és örökös takarékoskodásokkal 
tehát itt már nem lehet segiteni. — A

gazdasági élet igazi menetét nem is a 
nagy takarékoskodás jellemzi, hanem a 
normális és szabad termelés és eladás. 
Már pedig hogy lehet eladni és ter
melni, ha a piacoknak nincs felvevő 
képességük ?

Le kell számolni azért azzal a bal
hittel, hogy a takarékoskodás kiment
heti a világot a fenyegető csődjéből. 
A takarékoskodásnak csak bizonyos ke
retekig és korlátokig van értelme, azon 
túl az nem más, mint gazdasági öngyil
kosság. Nem spórolásra van szüksége 
tehát az üzleti világnak, hanem a ter
melés és fogyasztás mielőbbi normálissá 
tételére. Ezen kell dolgoznia minden
kinek, ha a világpiacot talpra kívánják 
állítani.

A  félelem
talán a leghatalmasabb hajtóerők egyike. 
Egyidős az emberi nem életkorával. 
Mindig és mindenütt föoka az emberi 
ténykedésnek. Önfentartási ösztönünk 
az élniakarásban csúcsosodik. Ami ezt 
gátolja és akadályozza, attól ösztönsze- 
riien tartózkodunk, sőt félünk. Félünk 
attól, amit nem értünk meg. A kis bá
rány fél a tehéntől, a madárka a kis 
fiútól, a vadember a gramofontól.

E világ teli van veszéllyel ! Légy éber 
s légy felkészülve a menekülésre vagy 
küzdelemre ! Ez a rendkivülibb feladat 
előtt álló fiatal agy első riadója. Félel
mét rejti, mely örökös és mindenüt ki
sért.

A félelem egyaránt szedi áldozatait a 
nagyvárosban és a vadonban élő embe
rek között. Sok válfaja van a félelem
nek. A vadember a természettői, az ős
erdők állataitól retteg. A művelt ember 
többek között leginkább a botránytól, 
vagyonbukástól, betegségtől és betörő
től fél. A közvéleménytől való félelem 
uralja a politikusokat, az előkelőbb osz
tály szalonjait. Ugyannyira kiirthatatlan, 
mint a vadállatoktól való félelem.

Senki sem dicsekedhet azzal, hogy 
mentes a félelemtől. Viszont százszáza
lékosan gyáva ember sem akad. Min
denkiben megvan a félelemérzet. A ka
tona, aki a háborúban a legmagasabb 
kitüntetést kapta, polgári életében bot
ránytól való félelmében öngyilkosságot 
követ el. A szónok, ki ellenséges indu- 
latu tömeg elé bátran ki mer állni, 
reszket felesége haragjától. A vakmerő 
repülő, aki számtalan ellenséges repülőt 
lelőtt, a világ végére menekül, hogy 
vagyonbukását leplezze.

Vannak viszont, akik határozott jóér
zéssel döntik magukat a legnagyobb 
veszélybe, de kicsinyek és ijedtek lesz
nek, ha fogfájás vagy köszvény bántja 
őket. Félnek a fájdalomtól 1 Hát hiszen, 
ha fájdalom nélkül élhetnénk, örökké 
szeretnénk élni, ez bizonyos. És ha az 
ég és a föld jutalma a fájdalom lenne, 
de sokan vonakodnának a fájdalom árán 
ahoz hozzájutni ! — Megszámlálhatatlan 
férfi és nő visel el naponta fájdalmat, 
hogy aztán öröme teljen az életben. Hát 
nem fájdalom az anyaság ára is?

Minden igaz sportban is a veszély 
egy neme rejtőzik, de a félelmet igyek
szik élvezetté átalakítani. Ez a félelem 
leküzdésének helyes útjára vezet ben
nünket.

A kegyetlenség mögött mindenkor a 
félelmet kell keresnünk. Aki kegyetlen, 
az gyáva és félénk. A félelemből meg
indított véres háború leküzdéséért küzd 
a civilizált emberiség, hogy megszaba
duljon az elnyomatástól, szegénységtől 
és erőszaktól, melyet a félelem hozott 
a nyakára. Álom, mely valósággá talán 
sohasem lesz, de mégis minden fárad
ságot megérő eszmény.

A félelem az a hazajáró lélek, mely 
az emberi természet legsötétebb szakai
ban kisért. A félelmet az emberi termé
szetből olyan gondosan kell kiirtani, 
mint ahogy a kertész gyomlálja a gazt. 
Az anya és szülő pici korától kezdve 
kerülje, hogy gyermekét a sötétséggel 
félemlitse.

A minden emberben elrejtett bátorság 
érzése fejlődőképes. Helyes irányítással 
az oroszlán ébred fel benne s nem a 
gyáva egér. Az életben elérhető siker 
egyik titka a félelemérzet leküzdésével 
függ össze. Ha valaki lelke legmélyén 
gyáva, ha nem teszi meg magát lelke 
urává, akkor pályájának sorsdöntő pil
lanataiban feltétlen bizonyossággal meg
adja magát vagy elfut.

A lélek részére nincsen szabadalma
zott gyógyszer a félés bacillusának el
pusztítására. De vannak bizonyos mód
szerek, mik a bátorságot és merészsé
get növelhetik. Félénk természetű embe
rek bátor emberek életrajzát, hős né
pek történetét olvassák. — Kerüljék a 
gyengék és vonakodók társaságát és 
kényszeritsék magukat olyan — meg
engedett cselekvésre, melytől eddig hu 
zódoztak. A fokozatosan elért siker az
után bátorságot és határozottságot szül 
és oly fokra emelhető, hogy Marcus 
Auréliusszal mondhatja: ami a Te óha
jod, oh, világegyetem, az az enyém is.

S P O R T .
ACsAF-MLSz Középkerületének XVII. 

számú hivatalos közleményei.
A Direktórium julius hó 12-én tartott 

ülésének határozatai :
A VI. 13-án lejátszott Losonci Vasas 

SC-Losonci AFC kupamérkőzésen utóbbi 
egyesület a második csapatát szerepel
tette s ugyanakkor az első csapata Ute- 
kácson játszott barátságos mérkőzést, 
miáltal a kupamérkőzésre rendező LVSC 
egyesület ráfizetett. Tekintve, hogy ez
által a LAFC a kupa-küzdelmek ko
molyságát megsértette s a szabályok 
ellen is vétett, a Direktórium a LAFC-ot 
50 korona pénzbüntetéssel sújtja és 
kötelezi, hogy a LVSC-nek 8 napon be
lül 100 korona kártérítést fizessen.

A junius 20-án Losoncon lejátszott 
Fűleki TC XI—Losonci AFC XI. barát
ságos mérkőzés — a birói jelentés alap
ján — a Fiileki TC fegyelmezetfensége 
miatt nem nyert befejezést. A Direktó
rium a fenti mérkőzésen történt botrá
nyért (ugyancsak a birói jelentés alap
ján) Lukács Gedeon FTC levezetőt te
szi felelőssé, miért is nevezettet a Fü- 
leki TC-én keresztül megdorgálja és a 
Füleki TC-t pedig 50 korona pénzbír
sággal sújtja.

A julius 4-én lejátszott LAFC—KFC 
kupa-mérkőzésen jelen volt Gandl Fe
renc losonci lakos, akit a Direktórium 
egy évre kitiltott a Középkerület összes 
pályáiról. A Losonci AFC-ot, amiért a 
Direktórium határozatát megszegte s a 
nevezett kitiltott nézőt az általa rende
zett mérkőzésre beengedte, a Direktó
rium 100 korona pénzbírsággal sújtja.

A julius hó 11-én Füleken lejátszott 
FTC XI —S. K. Slovan Rim. Sobota ba
rátságos mérkőzés be nem jelentéséért 
a Füleki TC-t a Direktórium 30 korona 
pénzbírsággal sújtja.

A Rim. Törekvés SE által letiltott 
Kerekes István (2 hó feltételes) és Fuchs 
Mór (6 hó feltétlen) játékosok bünteté
sét a Direktórium tudomásul vette.

Csörnök István Tornaijai SC. játékost 
a Direktórium — biró elleni tettleges- 
ségért — örökre eltiltja a játéktól.

Rimaszombat, 1937. julius 14.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sándor s. k. 

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Tapolcsányi SK—Törekvés mérkőzés.

Vasárnap újból nagyjelentőségű mér
kőzés színhelye lesz városunk: a Ta- 
polcsányi SK nagyszerű csapata látogat 
hozzánk, hogy a divízióba való jutással 
kapcsolatos küzdelem során lejátsza fon- 
ígs mérkőzését a Törekvés ellen.

A Törekvés két héttel ezelőtt súlyos 
vereséggel végezte első mérkőzését Vág- 
besztercén, ami bizonyos lehangoltságot 
okozott a csapat hívei körében. Ez 
azonban korántsem szolgálhat okul arra, 
hogy a csapat önbizalma meginogjon, mert 
hiszen a footballban a forgandó szeren
csének és a törhetetlen akaratnak igen 
nagy jelentősége van. A hazai pálya elő
nyével induló Törekvés lelkes közönsé

ge előtt kell, hogy bebizonyítsa, hogy 
az elmúlt vasárnapi súlyos vereséget 
méltatlanul szenvedte el s hogy komoly 
képességek rejlenek a csapatban. A Tö
rekvés sikerének bizonyára a football- 
kedvelők nagy tábora fog szurkolni a 
mérkőzésen, mely d. u. fél 6 órakor 
kezdődik.

Előtte d. u. 4 órakor Tornaijai SC ifj. 
—Törekvés ifj. bajnoki mérkőzés van 
soron.

Törekvés—TMSC 3:1 (1:0). — Biró: 
Szabó.

Nivótlan, kissé komolytalan mérkőzés, 
amelyen egyik csapat sem mutatott va
lamire való játékot.

Füleki TC—Slovan 8:2 (5:0). A Slo
van feltünéstkeltően súlyos veresége Fü
leken, az FTC—DFC ligaselejtező mér
kőzés előtt.

Felelős szerkesztő: R á b e ly  K á r o ly .

Iparosok és Kereskedők Hitelintézete
Rim. Sobota Jánosi-u tea 18. sz.

Szövetkezet korlátolt felelősséggel.
Elfogad b e té te k e t: folyószámlára és betét

könyvecskére. Kölcsönt n y ú jt : jótállás és beke
belezésre, árúra, értékpapírra és számlakövetelé
sekre. Minden telekkönyvi beadványok bélyeg- 
és illetékmentesek. — Hetibetét rendszer.

Fényképészeti és 
kozmetikai cikkek

a legolcsóbban g

V Á M O S S Y  G. és Tsa-nél
kapható. Masaryk-tér 2. sz.

Értesítem
a t. közönséget, hogy mindenféle tető
fedést, úgymint: pala, cserép, kátrányo
zás, papír-fedés és javításokat jutányos 
áron vállalok úgy helyben, mint vidéken.

Szives pártfogást kér: 
RÓZSA LAJOS 

cserép- és palafedő mester.
Tópart-ucca 14. sz.

M A N D E L  E.
vizsgázott fogtechnikus. 

Gömöri-utca 16. sz, az emeleten.
Dolgozik a L IE Ö E B N t f  F O N D "
és magánbetegsegélyzők tagjai
nak is.

K I A D Ó  lakás.
A RÓZSA-UTCA 14. SZ. A- 
LATTI HÁZBAN E G Y 4 SZO
BÁS LAKÁS AUGUSZTUS 1- 
— TÖL BÉRBE KIADÓ. — 

B ővebb fe lv ilá g o sítá ssa l szo lgá l 
KALOCSAY GYULÁNÉ.

K I A D Ó .
Masaryk-tér 10. számú házban három 
üzlethelyiség, emeleti lakás, átalakít

va, KI ADÓ.
Felvilágosítás a kiadóhivatalban.

A Rimaszombati Bank állagkimutatása 1937. junius hó 30-án,
VAGYON. Készpénz és azonnal esedékes követelések: Ke 696.93650 — Váltók: 

Ki 1,318.052-— Értékpapírok: Ke 784.15980 Részesedés: Ke 2.937—. 
Adósok : Ke 2,296.475'25. — Egyéb aktivák : Ke 3,235.43310. Vagyon- 
tételek összege: Ke 8,333.993-65.

T E H E R .  Részvénytőke: Kő 1,200.000—. Tartalékok: Kő 351.80370. Nyugdíjalap : 
Kő 359.049—. Betétek könyvecskékre: Ke 3,838.17180. Hitelezők: 
Kő 2,338.628 65. — Egyéb passzívák : Ke 246.34050. — Tehertételek 
összege : Ke 8,333,993'65. Az Igazgató-tanács.

Rimaszombat, 1937. Nyomatott K á b e ly  K á r o ly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


