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A nagy esemény után.
Irta:  MÁRKUS LÁSZLÓ.

Ausztriának a Németbirodalom
hoz csatolása a legnagyobb szen
záció erejével hatott bár a világ- 
politikában, ez a nagyhorderejű 
esemény sem b'zonyult másnak, 
mint — hétköznapiasan szólva — 
olyan csodának, amely három na
pig tart, mert a befejezett tények 
elé állított, az Anschlusst nem is ré
gen még casus bellinek tartó ha
talmak a tiltakozásnál tovább nem 
igen mentek, sőt voltak olyanok is, 
amelyek egyáltalán nem tiltakoz
tak, avagy éppen helyeseltek.

A mindenesetre nem minden
napi esemény azonban következ
ményeiben mégsem tekinthető egy
szerűen csak háromnapig tartó cso
dának, hanem olyan nagyjelentő
ségű világpolitikai cselekménynek, 
amelynek hordereje a befejezett té
nyek lezajlása után sem gyöngült, 
sőt feszitőleg hat és a világpoliti
kára gyakorolt hatásában, követ
kezményeiben egyenesen kiszámít
hatatlan.

Mindenesetre megnyugtató, hogy 
az érdekelt hatalmak megőrizték 
nyugalmukat s higgadtan bírálva 
el a helyzetet, minden nagyobb 
baj nélkül élték át a kritikus napo
kat, diplomáciai bölcsességgel el
kerülték a megrázkódtatásokat s a 
közvetlen háború szörnyű vesze
delmét.

A nagy esemény utáni általános 
helyzetet nézve, minden különösebb 
éleslátás nélkül megállapítható, hogy 
a nagy esemény bekövetkezését 
réges régen megalapozó faji- és 
nemzeti együvé tartozandóság esz
méjének kikristályosodása, csúcs
ra törése következtében a kisebb
ségi kérdés dominál a világpoliti
kában, úgyszólván minden más 
kérdést ez szorított háttérbe.

A kisebbségi kérdés előtérbe ju
tása természetes következménye
ként jelentkezik a nagy esemény
nek és a fontos kérdés megoldása 
körül máris élénk tevékenység ta
pasztalható Európa-, sőt világ
szerte.

A nemzeti kisebbségek jogainak 
biztosítása, teljes érvényesülése, 
anyanyelvűknek, kultúrájuknak fen- 
tartása és ápolása érdekében fele
lős kormánytényezők szájából ko
moly nyilatkozatok hangzottak el 
a nagy esemény után a napokban 
mindsűrűbben itt is-ott is és húsz
éves várakozás után mind komo
lyabban remélhető, hogy ez a kér
dés nem merül el többé az ígér

getések tengerében, nem nyer csak 
holmi apró-cseprő részletmegoldást, 
hanem az erre vonatkozó szerző
désbeli kötelezettségek becsületes 
vállalásával és teljesítésével, a sé
relmek orvoslásával és teljes ki
küszöbölésével közmegnyugvásos, 
végleges elintézésben részesül.

Nem szabad és nem lehet, hogy 
a nemzeti kisebbségek ügyében 
bárhol és bármi részben is nyitott 
kérdés maradjon, nem szabad és 
nem lehet, hogy csak amúgy tes
sék-lássék oldassák meg ez a fon
tos kérdés.

A nemzeti kisebbségeknek a 
szerződésekben részükre biztosított 
összes kikötmények elvitathatatlan 
nemzeti joguk, azok maradéktalan 
szolgáltatása és gyakorlása teremti 
meg azt a nyugalmi állapotot és 
megelégedést, ami legerősebb alap
ja és biztositéka minden államnak, 
igaz lévén az ismert mondás: hol 
megelégedett a nép, ott biztos és 
nyugodt az állami élet. Az, még a

Miért ir az iró?
Sokan felteszik ezt a kérdést a nyil

vánosság előtt és néha úgy látszik a 
dolog, mintha megrovás ülne a kérdés 
kárpitja mögött.

Hát ezen nem lehet csodálkozni, mert 
az ember nem egyforma. Csak a külső 
alakjában van hasonlóság, meg a bonc- 
tani alakulatában : a szellemi tulajdon
ságok azonban messze elütnek egymás
tól és itt legnehezebben érti meg egy
mást az ember.

Az egyik a materiális, anyagi létben 
találja föl mindazt, amit nagyra értékel 
és neki a többi, ami ezen túl van, mind 
csak olyan dolog, ami szóra is alig ér
demes.

Másiknak a társaság a fő dolog és 
nem érzi jól magát beszélgetés nélkül. 
Annak érzi szükségét, hogy gondolatait 
közölje másokkal úgy, hogy a mások 
gondolataiban mindjárt választ is kap
hasson rájuk. így szórakozik, igy szereti 
eltölteni az időt, amelyet nehezen tudna 
eltölteni és unalom ölné őt beszélgetés 
nélkül.

Ismét másnak az öltözés, a ruházat a 
fő gondja és nem érzi jól magát, ha mi
nél több ujruhát nem vehet föl a testére.

Más a föld terméseiben, vagy állatok 
tenyésztésében találja élethivatását és 
örömét.

Másnak a tiszteltetés, a rang a legfőbb 
kívánsága és az az életideálja, hogy el
ső piedesztálra helyezkedjék egy sereg 
őt bámuló ember előtt, akikkel szemben 
ő lehet a százas, ezres vagy tízezres 
számjegy, mig azok csak hozzácsatolt 
nullák, vagy kicsinyértékü számjegyek.

Ismét más az ételben, ivásban találja 
a legnagyobb megbecsülni való értéket.

Másnak a kártyajáték, vagy más sze
rencsejáték a legfőbb öröme.

mostanihoz hasonló nagy esemé
nyek után is.

A tóba dobott kő okozta hullám
karikák ott gyűrűznek még a meg
zavart vizen bár, nyugodt elsi
mulásukhoz — úgy véljük — nem 
férhet kétség. — A higgadtság 
és á l l amf ér f i u l  b ö l c s e s s é g  
az újabb világégés szikráját nem 
engedte lángra gyűlni s az embe
riség megszabadult a közvetlen ve
szedelem kitörésétől, amit meg- 
könnyebülve tudomásul kell vennie 
a háború borzalmait már átélt ge
nerációnak s teljes nyugalommal, 
a vészhireket terjesztő kuvikokra 
nemhallgatással végezve mindenki 
hétköznapi dolgait, élőhittel bíznia 
kell minden igazembernek az elvi
tathatatlan emberi és nemzeti jogok 
épségben tartásában, érvényesülé
sében, biztosításában, s a világ- 
politika ajtajában előiálló nemzeti 
kisebbségi kérdések mielőbbi bé
kés, teljes megoldásában, ami jobb
életi virradatot, tiszta emberi bol
dogulást jelent a viselős Idő vajú
dásában döbbenetes meglepetést 
szült, következményeiben mélyreha
tó, s a világot ugyancsak alaposan 
mellenlökött, nagy esemény után.

Más a sportok külömböző fajtáit mű
veli és labdarúgás, úszás, vagy szép vi
déken kalandozás az életének legfőbb 
célja.

Más a pénzt gyűjti rakásra és annak 
halmozásában leli legfőbb örömét.

Van, akinek minden öröme a szere
lemben merül ki és a flörtökön kívül 
nem talál semmit, amiért érdemes élni.

Akadnak olyanok, akiknek a jótékony
ság, az embertársak szerető megsegítése 
s a humánus érzés ápolása nyújt leg
nemesebb örömöt.

Ismét mások a tudás szellemi kincsei
nek gyarapítását találják legfőbb jónak.

Mások a zenében találják legnagyobb 
kívánni valójukat és hangok hullámai
ban, füllel élvezik a világot.

Másoknak a festészet, szobrászat és 
más művészet nyújtja a legnagyobb ki
elégülést.

De vannak aztán olyanok is, akik 
megfigyelik a világot, gondolkoznak an
nak berendezésén és Írásban akarnak 
embertársaik elé követni való vagy gyö
nyörködtető példákat állítani és az Írott 
szónak művészi forgatásával akarnak a 
világra hatni. Ezek az irók, akik hiva
tásból, hajlamból veszik a tollat a ke
zükbe. És a szellemük közlése más em
berekkel nekik a legkiválóbb, legérté
kesebb foglalkozás, amiért érdemes élni 
s amiért áldozatokat is hajlandók hozni.

Eszmék, ideálok lebegnek lelki sze
meik előtt s azokba igyekeznek minél 
mélyebben behatolni. Nem azért, hogy 
filozofáljanak és mélyértelmü gondolatok 
értékében gyönyörködjenek, hanem hogy 
eszméik terére vezessék embertársaikat 
és pedig minél többet. Szép nyelvi for
mában mutatják be eszméiket s a lel
kesedő hév úgy elragadja őket magával, 

_ hogy már nem is látnak, nem is haha- 
j nak meg mást, nem vesznek észre jó

formán semmit, ami eszméik körén kí
vül esik.

Ezekbe a kedves régiókba ragadtatva 
mint a jósok, mint az Istennel közvetítő 
papok, úgy tűnődnek ők is szellemi mun
kájukon s avval akarják magukkal ra
gadni embertársaikat a szellemi magas
latok felé. De nem szóval dolgoznak ők, 
nem az élő szó erejével, mint a szóno
kok, hanem irótollal és tollúk hegyéről 
ömlenek papirra a művészi formába 
emelt, kicsiszolt, kitisztult gondolatok.

Az iró a legnagyobb kathedráról kö
zeledik olvasó közönségéhez és ezrekhez, 
százezrekhez, néha milliókhoz tud egy 
Írásban, egy könyvben beszélni. Annyi 
emberre tud hatni, ahányan megértik őt. 
A nemzeti nyelv az ő eszköze, amelyet 
szeretettel, minden gonddal csiszol, csi
nosít, fejleszt, hogy gondolatait, eszméit 
minél megragadóbban tudja kifejezni.

Kis nemzetek Írója csak ezreknek, 
tízezreknek beszélhet a nyomtatott be
tűk összerakásával egyszerre, de a nagy 
nemzetek Írói százezrek, milliók lelkét 
ragadhatják magukkal, eszméik világá
nál? fénykörébe. Az iró a nemzetért él, 
a nemzet lelkét, szellemét akarja nevel
ni, magasabbra fölemelni. Az iró rende
sen a nemzetének ir és egy nemzet lel
ke csúcsosodik ki az ő szellemében. Ki
vételesen lehet kozmopolita iró is, de 
az ritkaság s abban nem igen található 
fel az az üde, friss, szivhezszóló hang, 
ami az igazi nemzeti írónak jellemző 
tulajdona.

Az iró a nemzetével él és elsősorban 
a saját nemzete érti meg azt, amit tol
lára vett és ha lefordítják is más nyelv
re, ott rendesen hiányzik az a szellemi 
zamat, ami csak a nemzeti nyelv sza
vaiból érzik ki.

Egyszerű, közönséges emberek azt 
hiszik, hogy az iró egy városnak, egy 
vidéknek embereit akarja szellemi fej
lettségével mulattatni és magához emel
ni. Ezek nem értik meg az írót és ki
csinyes, profán módon degradálják az 
igazi irói nevet. Az igazi iró nem egy 
városnak kathedráján ül, nem egy vi
dékhez beszél, hanem az egész ország
hoz, egész nemzethez.

Az igazi iró nemcsak azért ir, hogy 
pénzt szerezzen, mint valami jó üzlet
ember. A pénz csak az élet fentartására 
szükséges anyag. De ir akkor is, ha ál
dozatot kell hoznia, hogy Írását a kö
zönség közé juttathassa.

Miért ir hát az igazi iró?
Hivatásból ir, mert az neki lelki gyö

nyörűség. ír, mert érzi, hogy magasabb 
elhivatás ragadja a lelkét, az az elhiva- 
tás ösztönzi őt, hogy tollát kezébe ra
gadja és papirra rója nemzetének lei
kéhez hatoló gondolatait.

ír az éjjel csöndjében, amikor mások 
alszanak, ilyenkor szárnyalnak eszméi 
legjobban, legmagasabban, legelragadób- 
ban, amikor nem zavarja gondolatait a 
profán köznapi élet zürzaja. Ilyenkor 
érzi az ihletet, amely irói hivatásában 
szinte öntudatlanul ragadja tollát és 
emeli föl az egek magasságába.

Ilyenkor érzi maga körül lebegni azt 
az ideál alakot, amely égi fénnyel te
kint reá, amelynek története ezer év ho
mályából tündöklik eléje és magával 
hivja, mint nemzetének szelleme.

Horváth Zoltán.
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Indiai levelek.
Indiai és börmai szokások.

Az indiai életről, szokásokról sokat 
lehet Írni, hiszen minden, amit ott lá
tunk más, mint a miénk. Az igaz, hogy 
közöttünk nagy a távolság, azonban 
nagy a különbség az indiai és a bör
mai szokások között is, habár egymás 
szomszédságában vannak.

így például a hindu nők szemérme
sek, nem mernek férfire nézni, a bör- 
maiak büszkén néznek körűi és a he
gyilakók női különösen nyakgyürüikre 
igen büszkék. Furcsa ékszer ez, a vilá
gon nincsen párja. — Már 4—6 éves 
leány nyakára vastag, kemény sárga
drótot tekernek, mig fejét magasan ki- 
feszitik. Ezt az ékszert kb. négyéven- 
kint újjal cserélik ki, mindig vastagabb 
drótot és több méretet alkalmazva. Az 
ékszer föltevése sem egyszerű és nagy 
szakértelmet kiván. Három ügyes, erős 
férfi szokta a gyöngéd női nyakra az 
erős drótot fölcsavarni úgy, hogy a föl- 
ékesitett nő azért közben meg ne ful
ladjon, de az ékszer szép kerek, simán 
fekvő legyen és jól is álljon. A láb és 
kar tekercseknél már nem oly nagy baj, 
ha kicsit szőrit is. Viselője hiúságból 
majd megszokja a szorítást.

Az utolsó ékszercserét 18—20 éves 
korában, esküvője előtt kapja a börmai 
hajadon. — Kisujjnyi vastag rézdrótot 
12—15-szer csavarnak nyaka köré. Ezt az 
ékszert aztán élete végéig viseli, hacsak 
valami súlyos betegség miatt varázslói 
tanácsra le nem csavarják. Szomorú 
látvány azonban a vékony, lihanyaku 
börmai nő, kinek nyakizmai az ékszer 
merevítő hatása alatt teljesen eiernyed- 
tek és teje ékszertelenül petyhüdten 
vállára csuklik. A nyaktekercset viselők 
főtömege (a karin nép) római katolikus 
és fehér papjaik minden rábeszélése 
hiábavaló e kínzó ékszerviselet meg
szüntetésére.

India hölgyei hajukat nem fonják be, 
hanem összecsavarva tarkójukon konty
ba tűzik. Börmai nők kis kerek sapkát 
tesznek fejükre és e köré csavarják ha
jukat. A hajas sapkát ékesítik föl gyöngy
sorokkal, virággal, drágaköves hajtőkkel.

Hinduk papjai mindig az első kasztból, 
a braminokből kerülnek ki és a pap első
szülött fia örökli atyja helyét. Ez a mód
szersok visszaélésre ad alkalmat. Az első
szülött fiú apja mellett tanulja meg a 
sok papi hókusz-pókuszt, de azt már 
sokan feleslegesnek tartják, hogy Írni 
és olvasni is megtanuljanak. így fordul
hatott elő, hogy 1937. nyarán Közép- 
India (Central Provinc) egyik eldugott

falujában gyermeket áldoztak fel esőért 
könyörögve (a gyermeket a szomszéd 
faluból csalták el és zeneszóval hirdet
ték ki a másnapi hajnali áldozatot. 
Napkelte előtt ismét zenével járták be 
a falut, elől a pap, utána az áldozat 
haladt. A templomban délután talált rá 
a gyermek lefejezett testére a rendőrség, 
mely a papot és a falu lakosainak jó
részét le is tartóztatta.) Börma budhista 
papjai mind Írástudók, pap bárki lehet, 
aki a „pundzsicsaun“-ba, a papi otthon
ba belép ott legalább egy évig tanul és 
nőtlenséget fogad. Börmában nők is 
lehetnek papok, ők is narancsszínű tó
gában, boratvált fejjel járnak, mint férfi 
társaik, működésük azonban inkább 
ápolónői természetű.

Hinduk halottaikat elégetik, budhisták 
földbe temetkeznek. Azonban budha fő
papokat haláluk után nagy, díszes fa
elefánt hátára kötik és három napos 
ünnep után égetik el. Hamvaik fölé 
pedig uj pagodát építenek. Pagodák 
bejárata elé óriási vicsorgó, felborzolt 
szőrű ülő kutya-szobrokat (dragonokat) 
emelnek, melyek az éjszaka rossz szel
lemeit riasztják vissza.

Lélekvándorlásban (reincarnatio) hin
duk és budhisták is hisznek, ezért álla
tot nem ölnek és nem is bántalmaznak.

Mindennapi fürdést vallásuk irja elő, 
a hinduk azonban többnyire ismét hasz
nált ruháikat öltik föl és megjelenésükre 
nem oly kényesek, mint a budhisták, 
kik a szép —• főleg selyem — ruhane
műt igen kedvelik.

Egyben azonban megegyezik a két 
nép : a keleti lustaságban, csak minél 
kevesebbet dolgozni és azt is holnapra
halasztani. „  , „ „  ,Gedeon Tihamér.

Beszálló a rliaszoiaíi mm 
közkönyvtár miltévi i i ö É W .

A rimaszombati községi magyar köz
könyvtár tanácsa Báthory Andor nyug. 
reálgimn. tanár elnöklésével e héten tar
totta meg ülését a múlt évi működés 
statisztikai adatainak összeállítása cél
jából. Az örvendetes fejlődésről tanús
kodó számok a nagyfontosságu közintéz
mény jó vezetésének bizonyítékai is 
egyben. Az év végével 1722 kötetből 
állott a könyvtár állománya, vagyis 
1937-ben vásárlások és ajándékozások 
révén 228 kötettel szaporodott.

Áz állományból 1354 kötet szépiro
dalmi, 277 kötet oktató és a többi pe
dig ifjúsági művekből, illetve folyóira
tokból állott, amelyből 12621 esetben 
463 olvasó kölcsönzött ki munkákat.

A legkapósabb könyv a múlt évben 
Nyirő József: Az én népem c. könyve 
volt, amelyet 36 olvasó vett igénybe, a 
második helyen Gulácsyné : Fekete vő
legények c. munkája szerepel 32 köl
csönzéssel, mig Jókai: Arany embere 25 
kölcsönzéssel, tekintve, hogy 4 kötetes 
műről van szó, még az első két legka
pósabb könyv iránt megnyilvánuló ér
deklődésen is túltesz. Makkai: Sárga 
vihar, Harsányi: Magyar rapszódia, Su- 
rányi : Egyedül vagyunk c. munkái is 
az állandóan kézben levő könyvek közé 
tartoztak.

Március 27. Római kvartett hangverse
nye a volt vármegyeháza nagyter
mében.

Április 2. Iparoskör kulturestje a hősök 
emlékműve javára, 8 órai kezdettel.

1938. április 9. és 10. Reformátusok ren
dezése.

Április 23 án este 8 órakor a Poigári- 
- körben „Lutherános" vacsora a „Pó- 

kainé" színdarab szereplőinek tisz
teletére a Lutherkör rendezésében.

A könyvtár a hét egy napján a folyó
iratolvasók rendelkezésére állott tavaly 
is, az olvasóterem részére a következő 
lapokat fizették e lő : Búvár, Fórum,
Helikon, Korunk, Magyar család, Magyar 
irás, Magyar Minerva, Nyugat, Szép szó, 
Szőllö-Bor-Gyümölcs, Term.-Tudományi 
Közlöny, Uj Idők, Uj Szellem, 2ivöt-Az- 
Élet, Közm.-Könyvtárélet, amelyeket 642 
olvasó vett igénybe.

A könyvtár múlt évi pénztárforgalma 
8066 kor. 50 fillér bevétellel szemben 
7994 kor. 80 fillér kiadást tüntet föl, 
amelyből könyvek és lapok beszerzésére 
3688 kor. 30 fillér, a maradvány pedig 
adminisztrációs költségekre lett fordítva. 
Elszomorító tény egyedül az, hogy a 
könyvtárt adminisztráló okleveles könyv- 
tárnokot egész embert egész héten át 
lekötő munkájáért csupán évi 1200 ko
ronával honorálja Rimaszombat városa.

A könyvtár fejlődéséhez nagymérték
ben járult hozzá a múlt évben szerve
zett könyvbarát csoport, amelynek kb. 
100 állandó tagja van s akik havi 5 ko
rona befizetéssel lehetővé teszik a 
könyvtárnak a magyar könyvpiac leg
frissebb terméseinek azonnali beszerzé
sét. Az igy beszerzett művek egy éven 
át elsőbben a csoport tagjainak állanak 
rendelkezésre s csak azután soroztatnak 
be a községi rendes könyvtár állomá
nyába. Ezzel az ügyes megoldással évi 
3000 korona helyett 9—10000 koronát 
tud a rimaszombati közkönyvtár az ál
lomány fejlesztésére ford:tani, ami nem 
lebecsülendő körülmény s ha ezt a pél
dát többi közkönyvtáraink is átvennék, 
sok helyütt sok éves könyvtári mulasz
tás lenne pótolható. A fejlődés utján 
örvendetes ütemben haladő rimaszom
bati közkönyvtár élén Báthory Andor 
elnök és Paál Lajos oki. könyvtárnok 
állanak.

Társadalmi naptár.
Március 27 én este 8 órai kezdettel mű 

soros est a hősök emlékműve javára 
a Kát. Olvasóegyletben.

Hősök emlékezetére.
Valamikor bokrétásan, nótaszóval me

netelve vágtak neki a halálmezőknek; va
lamikor szemrebbenéstelenül néztek far
kasszemet puska, gépfegyver, srapnellt, 
gránátotszórő ágyuk füzében haláltoszto- 
gató, sokszorta erősebb, feláühöát ellen
ségnek; valamikor piszkosan, tetvesen 
szenveátek féregéletet sáros, bűzös fede
zékekben, harántgátas, messzekigyózó lö
vészárkokban; valamikor sebesülten, rok
kantán, gyötrődtek lázak tüzében a kór
ágyakon; valamikor talpatlan bakancsok
ban, lépetten, rongyosan meneteltek Szi
béria hómezöin a nagy káderekbe s éh 
halálos garnizonokban évekig tengődtek 
a hadifogság keserű, fekete kenyerén; 
valamikor jajszó nélkül estek el a leg
szebb és legnagyobb hazafiul kötelesség 
teljesítése közben a becsületmezején, a 
millió és millió áldozatot szedő különböző 
harctereken, a visszatérésielen, iszonya
tos hadifogságban, vagy az olt szerzett 
betegségekben a nyomorúságos kórágya
kon: hősök voltak.

Hősök, akiknek emlékezetére a kegye
let öröksirkövét állítja fel a megbecsülő 
szeretet nálunk is és az emlékmű felállí
tására az első ásóföldet a közeli napok
ban emeli ki városunk főterén a munkás
ember karjának ereje.

Az előállítási költségek hiányzó részé
nek előteremtését célzó adakozásra irá
nyuló bizottsági felhívás máris szép ered
ménnyel járt, hogy azonban a mű felál- 
litási költségei mielőbb hiánytalanul ösz- 
szegyüljenek s a munka zökkenéstelen- 
sége biztosítva legyen, az adakozásnak 
gyorsabb ütemben és fokozottabb mérv
ben kell megnyilvánulnia.

A hősök emlékének megörökítése leg
szebb és legnemesebb kötelessége minden 
nemesgondolkozdsu embernek, az emlék- 
műbizottságnak az újabb és gyorsabb 
tempóban történő adakozásra való több
szöri felhívására nyíljanak meg hát a 
szivek és táruljon adakozásra minden 
áldozatkészséges emberi kéz. -

siT vgus.

Hogyan lettem én költő?
Visszaemlékezés a felfalusi méhesre.

75-ik életévem betöltése alkalmából a 
„Gömör“-ben közzétett visszaemlékezé
seim után Márkus László szerkesztő 
buzdított a további irói munkásságra. 
Ez úgyis szándékomban állott, mert 
nemcsak a Petőfi Sándor és Mikszáth 
Kálmán által nagyra tartott Rimaszom
batra, hanem a régi Gömör Kishont vár
vármegye más vidékeire vonatkozóan is 
sok becses emlék vár megörökítésre.

A buzdítás eredményes volt annyiban, 
hogy cikket Írtam a rimaszombati tör
vényszéki életről. Ez a cikk tartalmánál 
fogva inkább jogi újságba való ; ezért 
a Kassán kiadott „Csehszlovák Jog" ka
rácsonyi számában jelent meg: „Hogy 
lettem én tudós?" cim alatt. De olyan 
cikket is akarok írni, mely általánosabb 
érdeklődésre tarthat számot.

Itt a költészetre gondoltam, mert bár 
a szlovenszkói magyar költők kataszte
rébe fel nem vettek, a régi Gömör- 
Kishont-ban több alkalmi versem ter
jedt el, sőt egyesek nyomtatásban is 
megjelentek. Ezeket a Rima- és Sajó- 
völgyén Írtam ; mikor azonban arra a 
kérdésre felelek : hogy lettem én költő? 
a bejei fordulónál átmegyek a Túróc- 
völgyébe. Hiszen ennek a folyónak rat- 
kói ága mellett, Felfaluban volt az a 
méhes, melynek deszkafalára legelső 
versem feljegyeztem.

Szent-Ivány Árpád felfalusi földbirto
kos  ̂ neje és az én édesanyám nővérek 
lévén, a rokoni viszonyt a két család 
között az is megerősitette, hogy nálam 
két évvel fiatalabb nővéremmel az is
kolai szünidőt rendszerint a kies fekvé
sű faluban töltöttem. Szent-Iványnak

velem egykorú leánya (később Szontagh 
Zoltán tornaijai főszolgabíró neje) volt 
a játszótársunk. A régi nemesi kúria 
nagyméretű kertje nyugat felé a Sztrá- 
nyicska patakig húzódott, melyen túl 
hatalmas tölgyek és sűrű bokrok között 
a meredek hegyoldalon egymás fölött 
kanyarodtak a sétautak, egész a fila- 
góriáig. A kert Iapályos részén, az egyik 
sétaút mellett emelkedett a belülről 
szépen legyalult deszkából összeállított 
méhes, mely kulturjelentőségü lett a 
Turóc völgyére.

Az 1875-ik esztendőben, mikor Szení- 
lványt a kövi kerület képviselőjévé vá
lasztották, a rokonok és jóbarátok sű
rűn felkeresték a vendégszerető felfalusi 
kúriát. A vendégek egy részét az „alsó 
udvarban" külön portán kellett elszál
lásolni. Közülök felemlítem Sárkány 
Farkast, ki a jogot el nem végezvén, 
édesatyámhoz állott be ügyvédi Írnok
nak. Szellemessége és jó kedélye foly
tán népszerű volt S. A. Ujhelyben, hol 
mint a „Zemplén" cimü hetilap munka 
társa is feltűnt. Szent Ivány Árpád, 
egyik látogatása alkalmával, annyira 
megkedvelte, hogy állandó vendégként 
magával vitte Felfaluba. Itt tréfás ötle
teivel és alkalmi verseivel felvidította 
a társaságot.

Másik állandó vendége is volt Fel- 
falunak Szent-Ivány Jenő személyében. 
Az árván maradt csinos fiatalembernek 
szép summa pénzét kezelte a liptói 
árvaszék és gondos gyámja a kedves 
rokonhoz küldte, hogy nagykorúsága 
eléréséig ott jó nevelésben részesüljön.

Hogy ezt a célt elérte-e, felette két
séges, mert Szent-Ivány Árpád bármily 
aranyos kedélyű, eszes ember volt, pe
dagógiai képességgel nem bírt. A fel

falusi vidám társaságnak, melyben 
Szent-Ivány Jenő élénk részt vett, hibá
jaként meg kell állapítanom : hogy a 
gyengébbeket kifigurázták, sőt be is ru- 
gatták, aztán azok rovására jól mulat
tak. Szent-Ivány Jenőt azzal bosszantot
ták, hogy 24 éves korának közeledte 
dacára, bajusza sehogysem akart kinőni.

Annál nagyobb bajusza volt Szent- 
miklóssy Józsefnek, ő  és gazdag rokona, 
Szentmiklóssy Aladár, uzapanyiti föld- 
birtokos gyakran voltak a Szent-Ivány 
Árpád vendégei. A kérdéses bajuszra 
azonban ráillett a „borbanázott" kifeje
zés, mert tulajdonosa nagy kedvelője 
volt a szeszes italoknak. Borközi álla
potban a fiatalok sok tréfát megenged
tek maguknak vele szemben.

Szentmiklóssy Aladárt valaha Szász 
Károly nevelte, mi mégis látszott ko
molysággal párosult úri modorán. En
nek dacára csendes társként szegődött 
Szent-Ivány Árpádhoz, az egyes tréfák 
elkövetésében.

Abban az időben Ágai Adolf által 
szerkesztett Borsszem Jankó éiclap hu
moros alakjai fogalommá váltak az or
szágban. Felfaluban különös érdeklő
déssel olvasták belőle az Están és Sanyi 
beszélgetéseit. Itt Ágai élő alakokat sze
repeltetett, mert úgy Patay István mint 
Csiky Sándor a függetlenségi párt ve
zetői voltak. Patayt, a forradalmi hon
védezredest, Debrecenben fel is léptet
ték követnek.

Mig Szentmiklóssy József lelkesen 
hangoztatta, hogy Patay győzni fog, a 
Szent-Ivány Árpád által befolyásolt 
Szentmiklóssy Aladár fogadást ajánlott, 
hogy Patay megbukik. A vitatkozásnak 
az lett a vége, hogy Szentmiklóssy Ala
dár 50 forintba fogadott Szentmiklóssy

Józseffel, kinek pénze nem lévén, ellen
értékűi félbajuszát tette fel a Patay 
megválasztására.

Minthogy Patay megbukott, esedékes
sé vált Józsi bácsi bajuszának a levá
gása és erre a nem mindennapi esetre 
vonatkozott Sárkány Farkasnak a méhes 
deszkafalán ceruzával felirt verse:

Éljen a szélső baloldal,
Éljen Csiky, Patay;
Negyvennyolcnak és a bornak,
E lelkes hű fiai.
Engem a bor s a negyvennyólc, 
Mindakettő lelkesít,
Iszom ezért, a hazáért 
És éltetem Patayt.
Félbajszom elvesztettem,
Érted Están, te dicső :
De helyét borral locsolom,
Hiszem, hogy megint kinő.
Nem bajuszom, de életemet 
Adnám érted s a borért,
Tettemért nem kívánok mást,
Csak venyigéből babért.

Szentmiklóssy József.
A vers megismerése után a társaság 

nagyobb része még inkább követelte a 
fogadás beváltását: sőt egyikük nagy 
ollót is hozott a bajusz levágására. Á 
dolog azonban nem ment ennyire. Szent
miklóssy Aladár, mint nemeslelkü em
ber nem ragaszkodott a fogadáshoz és 
rokonát holtig meghagyta a veszélyez
tetett bajusz birtokában.

Szent-Ivány Árpád Sárkány Farkast is 
gyakran kifigurázta, mire ez névtelenül 
ilyen verset irt a méhes deszkájára :

A Sztrányicska patak habja azt beszéli, 
Hogy aki az Istent és a Krisztust féli.
Az őrizkedjék oly embertől mint Árpád, 
Akinek a menykő szántsa fel a hátát.

Ezek alá a sorok alá irt válaszában 
Szent-Ivány Árpád Sárkány Farkast
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Ünnep! előadás a hősök emlékműve
javára. A rimaszombati Kát. Olvasó- 
egylet, a járási magyar közművelődési 
testület védnöksége alatt folyó hó 27-én, 
vasárnap este 8 órai kezdettel, a rima
szombati hősök emlékműve javára ün
nepi előadást tart a következő műsorral:

1. Ünnepi beszédet tart Raschka La
jos káplán.

2. „Nincs már könnyünk" karéneket 
előadja az alkalmi énekkar.

3. Mécs László „Vadócba rózsát ojtok" 
cimü költeményét szavalja ifj. Sebő János.

4. Vándor Kálmán „özv. Varga Ábris- 
né" cimü 1 felvonásos színdarabját elő
adják az egylet műkedvelői.

5. „Ahol édes, csendes béke" cimü 
karéneket előadja az alkalmi énekkar. 
Belépődíj I. hely 6, II. hely 4, állóhely 
2 Ké. Jegyek elővételben Gémes Béla 
divatüzletében kaphatók. Felülfizetéseket 
a nemes cél javára köszönettel fogadnak 
és hiriapilag nyugtáznak. A teljes be
vétel az itteni hősök emlékmű-alapját 
illetvén, reméljük, hogy a hősök emlé
kezetét kegyelettel megőiző, nemesszivü 
közönség megérti a rendező-egylet hivó 
szavát, követésre méltó szép példaadását 
és vasárnap este zsúfolásig megtölti a 
Kát. Olvasóegylet nagytermét, tekinté
lyes összeggel gyarapítván ezzel az em
lékmű alapját.

Ugyancsak vasárnap délután 3 órai 
kezdettel a városkerti pályán a losonci 
Siáviával mérkőzik a RTSE, a hősök 
emlékműve javára s ezzel városunk 
sporíközönségének is módjában lesz a 
nemescélra áldoznia.

A helybeli Iparoskör kulturbizottsága 
április 2-án, szombaton este 8 órai kez
detlel az Ipartársulati székház nagyter
mében tartja meg a hősök emlékműve 
javára XI. kulturestjét, mikor is Komá- 
romy Géza nyug. gimn. tanár „Az ipar 
kialakulása" cimen tart előadást.

Az első szalonkát az idén városunk
ban Perouíka Jaroslav rendőrfőfelügyelő 
hozta folyó hó 17 én terítékre.

A római vonósnégyes rimaszombati 
hangversenye. A köztársaségban tur
nézó „Quartett di Roma" vasárnap este 
8 órai kezdettel a Gömöri Z-enebarátok 
Körének rendezésében tartja meg rima- 
szombaii hangversenyét a volt várme- 
háza nagytermében. A világhírű Quar- 
teít Mozart: C dur, Verdi: E-moll és 
Dvorak : F-fur vonósnégyesét fogja be
mutatni a rimaszombati közönségnek. 
A hangversenyt rendkívüli érdeklődés 
előzi meg.

KÖLCSÖNKÖNYVTÁR! Pengős és fél-pen- 
gcs regényeket olcsón olvashat a LITERA- 
TURA könyv- és papirkereskedésben.

Halálozás. Csobo János rimapálfalai 
tekintélyes iparos folyó hó 23 án 85 
éves korában meghalt. Temetése nagy 
részvét mellett pénteken ment végbe. A 
megboldogultban Ké r y  I s t v á n n é  sz. 
Csobo Jolán szeretett édesatyját vesz
tette el.

Dusza János ref. lelkész, volt gömöri 
esperes, egyházmegyei tanácsbiró 73 
éves korában folyó hó 23 án Pelsőcön 
meghalt. Temetése nagy részvétmegnyil
vánulás mellett folyó hó 25-én történt.

„A nemzeti eszme fejlődése" cimen 
fölötte értékes és mindenben nivós elő
adást tartott a helybeli községi magyar 
közművelődési bizottság rendezésében 
folyó hó 24 én este a Polgárikör nagy
termében Fábián Vilmos itteni reálgim
náziumi tanár, szépszámú közönség 
előtt. Az illusztris előadó a szakember 
tudásával a nemzeti eszme fejlődésének 
történetét ismertette, az eszme felszínre 
jutásától kezdve a mai napig és meg
győző erővel mutatta ki annak domi
náló voltát a népek és nemzetek életé
ben. Előadásának végén, azzal kapcso
latosan megcáfolhatatlan erővel meg
döntötte a divatossá vált elnyomási iga, 
járom stb. tendenciózus jelszavak helyt
állóságát, nemcsak, de egyenesen törté
nelmi alapon meggyőzően bizonyította 
be azok valótlanságát. Hatalmas taps
orkánnal honorálta a közönség a kitűnő 
előadást, melyet Havas Vilmos, a köz- 
művelődési bizottság elnöke vezetett s 
illetve zárt be beszédével.

A Csszl. Vörös Kereszt helyi egye
sülete csütörtökön tartotta ezévi rendes 
közgyűlését a Városháza tanácstermében. 
A közgyűlés tudomásul vette az 1937. 
évre szóló titkári és pénztárnoki jelen
tést s az elnökségnek megadta a fel
mentvényt. A vagyonmérleg adatai sze
rint az egyesületnek 79.95275 Ke értékű 
vagyona van. Majd a megejtett válasz
tás alapján a közgyűlés újból az eddigi 
választmányt, illetve tisztikart bizta meg 
az ügyek további vitelével. A megürült 
tisztségekre Szabó Károlyt, Turek Zol
tánt és Hazai Józsefet választották meg. 
A közgyűlés elhatározta, hogy újabb 
akciót indít a szociális háznak a Járási 
gyermekgondozóval együttesen való épí
tése tekintetében. Végül a közgyűlés 
azon óhajának adott kifejezést, hogy a 
lakosság minél nagyobb számban lépjen 
be ezen emberbaráti egyesület tagjai 
sorába.

Pótlás. Az Iparoskör reprezentációs 
báljának elszámolásából kimaradtak a 
következő felülfizetések: Kosko Lajos 
20 kor. dr. Fráter László 10 kor. és 
Fráter József 10 korona.

olyan oldalról mulatta be, hogy versét 
a törvény meg nem engedi nyomtatás
ban közölni.

Mikor a csak részben ismertetett ver
sek a méhes deszkafalára kerültek, már 
elvégeztem a harmadik gimnáziumot. 
Mint nagy könyvmoly a gyerekes szó
rakozások helyett odahuzódtam a mé
hesbe és az ócska kanapéra heverve, 
nekiestem a Jókai regényei olvasásának. 
A körülöttem levő verseket emlékezet
ből eltudtam mondani. Nem csoda, ha 
ilyen környezetben kedvet kaptam ver
set írni a méhesnek még üresen maradt 
deszkájára. Ennek azonban más előz
ményei is voltak.

Abban az időben Zsembery Adolf hi- 
fes táncmester Rimaszombatban lakott, 
de tánctanitás végett a közeli várme
gyék nagyobb városait gyakran fölke
reste. — Eseményszámba ment, mikor 
S. A. Újhegyben a Diana-fiirdő termé
ben megkezdte a tánckurzust, melyben 
nővéremmel együtt én is részt vettem. 
Az édesatyám jóbaráljának Lehoczky 
ügyvédnek Lajos nevű fia, ki osztály
társam volt, mindig a nővéremet táncol
tatta. A szép kis lány szívesen vette a 
rendkívül csinos fiú figyelmét. Ezt a 
táncórai idillt dolgoztam fel költőileg a 
felfalusi méhesben, a köpük mellett fel- 
iegyzett következő versben :

Kedves kis Lajoskám, lelkem üdvössége, 
vágyódó álmaim eszményének képe, 
na te rád gondolok, kedves eszményképem, 
le érted Lajoskám, meghasad a szivem. 
Hogyha elmerengek, téged látlak, téged, 
szemem előtt lebeg szép mosolygós képed.

távot vagy, távol ; ámde nem sokára 
'-sókokat vetünk már egymás ajakára.

Kálniczky Ilona.

Hosszú költői pályám alatt rendsze

rint azok nehezteltek meg rám, akiket 
verseimben szerepeltettem.

Most leirt első versemet is nővérem 
magára nézve sértőnek találta és pa
naszt emelt szüleimnél, kik Felfaluba 
jöttek, hogy az iskolai vakáció letelté
vel gyerekeiket hazavigyék. Bár szelid- 
leikü nagynéném igyekezett őket csilla
pítani, szörnyen megharagudtak és a 
rossz tréfa miatt alaposan megdorgál
tak. Többi közt szememre hányták, 
hogy tanulás helyett mindig ilyen ha- 
szonlalanságon töröm a fejem.

Sárkány Farkasra is elkövetkezett a 
vendégszerető háztól való elválás ideje. 
Szent-lvány Árpád érzékenyen búcsú
zott el tőle és viselte a hazautazás költ
ségeit. Már előbb szép jelét adta meleg 
baráti érzületének, mert nagyobb ösz- 
szegü váltót zsirált a mindig pénzszü- 
kiben szenvedő ügyvédi Írnoknak.

A felfalusi kúria kertjében a neveze
tes méhes még sok évig fennállott, de 
jelentőségét elvesztette. A deszkáira irt 
versek feledésbe mentek. Nagynéném 
halálával megszűnt Felfalu fénykora. A 
magában maradt Szent Ivány Árpádot a 
haza, a vármegye és a luteránus egyház 
gondjai sokszor elhívták hazulról. Kü
lönben is szívesebben tariózkodott ve
iénél Királyiban, vagy később a Szent- 
lvány Miklóstól öiökölt sajógömöri kas
télyban, mint a főforgalomtól távoleső 
felfalusi kúrián. Ennek kertjében a régi 
méhes roskadozásnak indult. Midőn az
tán a világháború alatt elparcellázták a 
birtokot, az uj tulajdonosok szétbontot
ták a méhest, nem is sejtve, milyen be
cses emlékei fűződtek ahhoz Felfalu 
történetének.

Dr. Kálniczky Géza.

A rimaszombati esküdtszék tavaszi 
cziklusa. A rimaszombati esküdtszék 
tavaszi ciklusa hétfőn, április 4 én kez
dődik és azon négy bünügy kerül fő
tárgyalásra. Az első napon Gyurgyik 
József 19 éves murányhuiai munkás fö
lött Ítélkezik az esküdtszék, aki múlt 
év októberében agyonverte siketnéma 
nagybátyját, a második esküdtszéki fő
tárgyalást pedig Mihók János 24 éves 
krasznahorkahosszuréti lakos bűnügyé
ben fogják megtartani, aki ez év feb
ruárjában sógorát gyilkolta meg. A har
madik főtárgyalás a feledi gyújtogatás, 
a negyedik pedig a tajlii csempészdrá
ma ügyében lesz megtartva.

| Róth Géza | helybeli polgártársunk 
folyó hó 25-én 70 éves korában elhalt. 
Temetése folyó hó 27-én, vasárnap dél
előtt 10 órakor lesz a Gömöri utca 4. 
számú lakásból. A megboldogult váro
sunk kereskedői társadalmának egyik 
köztiszteletben álió tagja volt, akinek 
halálát gyermekei: Róih Dezső gyári 
tisztviselő, Róth Margit férj. Dr. Bernáth 
Gyuláné ügyvéd neje, Róth László ke
reskedő, Róth Ediih férj. Sieiner Endré- 
né kereskedő neje s unokái gyászolják.

A rimakokovai üveggyár megszű
nése. A rimakokovai táblaüveg-gyár 
1925. évben, megrendelések hiányában 
kénytelen volt üzemét beszüntetni. A 
kenyértelenül maradt munkásság a múlt 
évben szövetkezeti alapon igyekezett a 
nagymultu üzemet felvenni, azonban a 
szlovákiai gyáripar tönkretételében nagy 
szerepet játszó üvegkartell mindent el
követett az üzem újbóli felvételének 
megakadályozására s e célból előbb a 
gyári épületet vette meg, most pedig a 
lelek eladására kerül a sor és igy a 
gyár üzemének felvétele lehetetlenné 
vált.

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

Kézrekerült a Rimaszombatban ki
tett újszülött édesanyja. Január hó 
22 én éjjel egy ismeretlen asszony egy 
13 napos leánygyermeket helyezett el a 
rimaszombati Szijjártó-utea egyik kapu
bejáratában s a gyermeksirásra figyel
messé lett házbeliek a nyomban értesí
tett rendőrség közbenjöttével még azon 
éjszaka folyamán az állami gyermek- 
menhelyre vitték be a lelketlenül kitett 
csöppséget, ahol az újszülöttet Szombati 
Irén névre keresztelték. Az anya kilété
nek megállapítása céljából megindult 
nyomozás az elmúlt napokban ered
ménnyel fejeződött be és Mrázek Fe- 
rencné, 38 éves iosonci lakos személyé
ben a rendőrség már le is tartóztatta a 
kitett újszülött édesanyját, aki nyomorá
val igyekezett védekezni. — Átadták az 
ügyészségnek.

Erdélyi óriás kerti eper (solitair-tö-
vek) mostani ültetésre 30 fillér
jével kaphatók FÉNYES SÁNDOR-
nál Rimaszombat, Forgóch u. 23.
Április 1 -tői adót készpénzzel is 

lehet fizetni. A pénzügyminisztérium, 
mint arról már régebben hirt adtunk, 
elhatározta, hogy bevezeti az adóhiva
talokban azt, hogy 1938. évi április hó 
1-től a befizetési lapokkal való postai 
fizetés mellett a jövőben lehetséges lesz 
az összes adóhivatalokban az adókat 
készpénzzel is befizetni. Az uj rend elő
feltétele az adókönyvecskék átformálása 
volt s helyet biztosítottak azokban a 
készpénzzel való adófizetés igazolásának 
is. Az adózó kívánságára az adóhivatal 
az adókönyvreskébe való bejegyzés mel
lett az adóhivatal a felvett pénzről, 
annak adóelszámolási adatairól külön 
nyugtát is köteles lesz adni. Az adóhi
vatalokban készpénzzel való fizetés be
vezetésével a vidéki adófizetők adófize- 
zetését kívánják megkönnyíteni, mert 
ezzel megszabadulnak a postán való áll- 
dogálástól, annak hiányos kitöltése még 
külön bajokat is szerzett eddig az adó
fizetőknek. Adókiegyezési esetekben pe
dig az adóhivatalnál történt fizetést 
perc alatt tudja a fél igazolni a pénz
ügyigazgatóság előtt.

Brutális unoka. Sztraka György 80 
éves nagyszuhai földmives megintette 
unokáját, hogy nagyobb szorgalommal 
foglalkozzon a gazdaságban és hagyjon 
föl a korcsmázással. A fiatal legényt
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Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, március 26-27-én 
romantikus kalandok a messzi tájakból, 

Fred Andreas hires regénye nyomán :
A sárga lobogó

Hans Albers, Olga Csechová, D. Wieck

Kedden, március 29-én kitűnő csehül be
szélő vígjáték :

Lányok, hurrá!
Hugó Haas, Ad. Mendlová, E. Zenísková.

Szerdán, március 30-án amerikai film. 
Szerelem, kémkedés, háború:

A 13 sz. titkos hírszerző
Marion Davies, Gary Cooper, Jean Parker.

Csütörtökön, március 31-én elsőrendű né
metül beszélő film :

Játék a fedélzeten
Viktor de Kowa, Suzi Lanner, Alfréd Ábel.

annyira kihozta sodrából a nagyapai 
intelem, hogy törni-zuzni kezdett a szo
bában s amikor a bútorokkal végzett, 
a függőiámpát vette kézbe és azzal 
tönkrezuzta még az ablakokat is, azután 
nekiment nagyapjának és alaposan hely
benhagyta, úgy hogy az idős gazda 15 
napon túl gyógyuló sérüléseket szenve
dett. Sztraka Jánost felmenőn elkövetett 
testi sértés cimén háromheti fogházra 
Ítélte a rimaszombati kerületi bíróság 
és az ítélet végrehajtását sem függesz
tették föl. A brutális unoka megnyugo
dott az Ítéletben.

Gyógyíthatatlan betegsége miatt 
felakasztotta magát. Makó Lajos dar- 
nyai gazdálkodó gyógyíthatatlan beteg
sége miatti elkeseredésében lakásának 
padlásán pár nap előtt felakasztotta 
magát. Mire rátaláltak már halott volt. 
Az életunt gazda hozzátartozói iránt 
rendkívül nagy részvét nyilvánul meg, 
mert az öngyilkos csak nemrégiben há
zasodott meg.

Zsarolásért két hónapi fogház. Tri- 
les Emil hubói lakos műit év októberé
ben megjelent Hubay Olga hubói la
kosnál és fenyegetődzések közben erő
szakkal akart magával vinni ágynemüe- 
ket és más háztartási tárgyakat. Hubay- 
né feljelentésére büntető eljárás indult 
az erőszakoskodó fiatalember ellen, akit 
a rimaszombati kerületi bíróság zsaro
lásért két hónapi fogházra ítélt. Triles 
a bűnösség megállapítása miatt feleb- 
bezést jelentett be az ítélet ellen.

76 000 hontalan. A „Novosti" cimü 
félhivatalos kassai kormánylap a cseh
szlovákiai hontalanokról irt nagyobb 
cikket. A cikk megállapítja, hogy Szlo- 
venszkón 76.000 olyan külföldi, illetve 
vitás állampolgárságú egyén él, akik 
részben itt születtek, vagy több, mint 
tiz éve itt laknak. Ennek ellenére évek 
hosszú sora óta nem tudják megszerez
ni a csehszlovák állampolgárságot. — 
Ezek között a hontalanok között 27000 
cseh és szlovák nemzetiségű, 20000 ma
gyar, 7000 német és 7000 zsidó nem
zetiségű van. A „Novosti" cikkében erős 
propagandát sürget a hontalanok érde
kében és hangsúlyozza, hogy meg kell 
teremteni a lehetőséget, hogy ezek a 
hontalanok megszerezhessék az állam- 
polgárságot.

Héthónapi fogház egy gyermek-
életért. Hlustik Anna 24 éves kistapol- 
csányi illetőségű háztartási alkalmazott 
házasságon kivíil született gyermekét 
két hónappal ezelőtt a rimaszombati 
állami gyermekmenheiyen helyezte el, 
ahol az előírásoknak megfelelően az 
anyát is visszatartották egy éjszakára, 
hogy a gyermek táplálásáról gondos
kodjon. Reggelre a csecsemő kiszenve- 
dett. A megindított eljárás során meg
állapítást nyert az anya gondatlansága, 
minek folytán a kerületi bíróság hét 
hónapi fogházra Ítélte. Az anya bele
nyugodott az Ítéletbe.

Filmszínház. Folyó hó 26-27-én „A 
sárga lobogó" cimü német nyelvű grand 
film kerül színre. A déiamerikai Puerto 
Guara előtt megfigyelő állomást létesí
tettek. Ott van egyebek között Helen 
Roeder ujságirónő és Peter Dierksen 
egykori repülő, aki menekülni szeretne 
innét. Itt ismerkedik meg Helenne!, de 
Dolores nővér iránt is érdeklődik. Kü
lönös körülmények miatt Pétért nem 
engedik el, ami Dolores műve, ki félté-
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kenykedik Helenre. Később kénytelen 
hibáját beismerni, amikor súlyos har
cokba bocsátkoznak a benszülöttekkel s 
várják a közelgő segítséget. Főszerep
lők : Hans Albers, Olga Csechová.

Folyó hó 29-én a „Lányok hurrá" c. 
csehnyelvü filmvigjáték kerül lepergésre. 
Pokorny tanár lakásába a mellette lakó 
diákok egyike kis labdát csempész, 
melyet Lidka, az egyik diák kedvese 
hozott oda. Az intézet növendékei rájön 
nek a tanár titkára, de senki sem hiszi 
el a valóságot, melyet a tanár állandóan 
hangsúlyoz és kévés híja volt, hogy el 
nem bocsájtották az állásából.

Folyó hó 30-án az „A 13 sz. titkos 
hírszerző" cimü amerikai kémkedési 
film kerül sorra. A film meséje abban 
az időben játszik, amikor Amerikában 
észak a dél ellen folytatott háborút, 
amelynek folyamán drámai lefolyású, 
izgalmas kémkedési esetek kerültek a 
háború forgatagába és éles bepillantást 
nyújtanak a hadviselő felek kémtáborá
ba. Főszereplők Marion Davies és Gary 
Cooper.

Folyó hó 31-én a „Játék a fedélzeten" 
cimü németnyelvű film kerül vetítésre. 
Müller soffőr véletlen folytán egy Ame
rikába készülő hajóra kerül s összeté
vesztik egy Miller nevű amerikai mil
liomossal, akinek értékes ékszereket 
akar egy társaság eladni. A fejlemények 
csakhamar zűrzavaros bonyodalmakká 
válnak, melyek csak nehezen simithatók 
el. Főszereplők : Viktor de Kowa, Suzi 
Lanner, Alfréd Ábel.

A „Gömör" panaszkönyve.
Panaszolom s a város egész közön

ségének panaszát tolmácsolom amiatt a 
mizerábilis állapot miatt, ami a Stredo 
áramszolgáltatása körül tapasztalható, 
főleg az utóbbi időben. A villanyáram 
feszültsége olyan gyenge, hogy a kö
zönséget a tömeges szembaj veszedelme 
fenyegeti, a rádiókészülékek csak sut
tognak, vagy egyáltalán hallgatnak, a 
publikum a homályban csak tapogatóz
va botorkál és a Stredo a drága vil
lanyáram-árakat nagy nyugalommal to
vábbra is úgy inkasszálja, mintha a leg- 
kifogástalanabbul szolgáltatná a teljes- 
feszültségű áramot és nem volna semmi 
baj a háza körül.

Amikor b. panaszkönyvükbe e sorok
nak helyt adni kérek, egyúttal remélem 
a t. Szerkesztőség támogatását a bajok
orvoslásában. „ ,. . .Egy figyelő cívis.

Szerkesztőségünk a panaszolt baj 
fennállását s a panasz jogosságát meg
állapítva sürgős intézkedést követel az 
egész vonalon tapasztalható baj meg
szüntetésére.

MnÉások és munkáltatók:
sokszor kerülnek egymással szem
be. Vannak emberek, akik egye
nesen egymásra uszítják őket és 
állandóan izgatnak a munkaadók 
ellen és ezzel, ha mást nem is, de 
elérik legalább azt, hogy kevésbbé 
felvilágosodott és nem elég mélyen 
gondolkozó munkás munkaadójá
ban ellenséget lát. Sajnos, a mun
kásság helyzetének javítását célzó 
és sokszor kétségtelenül jogosult 
osztályharca ilymódon odafajulhat, 
hogy a munkásságot szembeállítja 
azzal a munkaadóval, akinek a mai 
nehéz gazdasági viszonyok mellett 
ugyancsak éppen elég a gondja és 
baja és akinek anyagi romlása 
egyben a munkás számára a mun
kaalkalom elvesztését jelenti. Köz
tudomású tény ugyanis, hogy ma
napság minden iparvállalat nehéz
ségekkel küzd, nemhogy a mun
kás verejtékéből kisajtolt felesle
gekben dúskálkodna. A legtöbbje 
csak a puszta fennmaradásért küz- 
ködik és hány vállalat volt kény
telen a mostoha viszonyok miatt 
üzemét redukálni vagy teljesen be
szüntetni.

Ilyen körülmények között igazán 
csak a legnagyobbfoku lelkiisme
retlenség képes a tények olyan 
ferdítésére, hogy a munkaadók el
lenségei a dolgozóknak. Teljes tár
gyilagossággal megállapítható, hogy 
minden munkaadó arra törekszik, 
hogy a saját megélhetése mellett 
munkásainak is lehetővé tegye az 
életet és ha egyik-másik munka
adó csökkentelte is üzemét, ez 
azért történt, mert erre a körülmé
nyek kényszeritették.

Éppen ezért a hangzatos frázi
sokkal szemben a munkásoknak is 
számolni kell az adott gazdasági 
viszonyokkal és be kell látniok azt 
az igazságot, hogy nem a munka
adó rosszakarata áll velük szemben, 
hanem a gazdasági viszonyok által 
megszabott lehetőségek.

Amikor a tőkét annak hivatott 
ellenségei a munkás véres verejté
kéből kisajtolt jogtalan szerzemény
ként állítják a munkás elé, mely
nek gyümölcsöztetése ugyancsak a 
munkás kihasználása révén törté
nik, ugyanakkor elhallgatják azt, 
hogy ez a töke esetleg, sőt sok 
esetben a tehetség, szorgalom és 
takarékosság gyümölcse, mely ak
kor, amikor munkaalkalmat jelentő 
vállalkozásokba fog, egyben rizikót 
is vállal s igy teljes joggal tarthat 
igényt tisztességes haszonra is. 
Igaz, hogy a munkásság vezetői
nek szeme előtt a tőke elleni har
cokban a kommunista termelési 
mód lebeg, mely bár elméletileg a 
fejlettség legmagasabb fokán álló 
társadalom ideális berendezkedési 
formáját jelenti, egyelőre mégis 
csak utópia marad, mert megvaló
sítása évszázadokat igénylő lassú 
átmenettel történhetik meg csupán. 
A mai termelési rendszer nem je
lenti azt, hogy a tőke és a mun
kás egymásnak ellenségei. Sőt el
lenkezőleg. A gyümölcsöző elhe
lyezést kereső tőke éppen úgy rá 
van utalva a munkás testi erejére 
és ügyességére, mint ahogyan a 
munkás kenyerét a tőke vállalko
zásai biztosítják.

Ebből az egymásrautaltságból 
látszik, hogy érdekeik közösek, da- 
dacára a látszólagos ellentétnek, 
mely szerint a magasabb munka
bér szükségképpen csökkenti a tő
ke jövedelmét és viszont. Hiszen 
a teremtő tőkének fogyasztókra is 
szüksége van és ezek zömét a 
munkások teszik ki. Hogy pedig a 
munkásság kereseti lehetőségei 
mennyire nem zárják ki a tőke 
megfelelő kamatoztatását, arra pél
dául szolgálhatnak az Amerikai 
Egyesült Államok, hol a munkás
ság aránylag magas keresete da
cára a tőke is megtalálja a maga 
számításait.

Láthatjuk, hogy mennyire hely
telen úton járnak azok, akik a 
munkásság nehéz megélhetéséért 
egyszerűen a munkaadót okolják, 
mikor pedig a legegyszerűbb szám
tani műveleten alapuló tény az, 
hogy bármely üzem csak addig 
prosperálhat, mig termelése lépést 
tud tartani az általános gazdasági 
helyzet által irányított áralakulással.

Inkább az a nagy baj, hogy 
nincs elegendő munkaalkalom és 
sok a munkanélküliek száma. Ezért 
a munkásoknak a munkaadókkal 
együtt kell küzdeni a gazdasági 
élet felélénkitéseért, munkaalkalmak 
teremtéséért és a közös érdekek 
védelmeért.

Budapesti nemzetközi vásár hírei.
Európa minden részéről rendkívül 
olcsón lehet Budapestre utazni a 

Nemzetközi Vásár alkalmával.
Az 1938. április 29.—május 9. között 

tartandó Budapesti Nemzetközi Vásár 
alkalmából Anglia, Ausztria, Belgium, 
Bulgária, Csehszlovákia, Észtország, Fin- 
ország, Franciaország, Görögország, Hol
landia, Jugoszlávia, Lengyelország, Lett
ország, Litvánia, Németország, Olaszor
szág, Palesztina, Románia, Svájc és Tö
rökország nyújtanak a vásárigazolvány 
alapján 25—50%-ig terjedő vasúti ked
vezményt. Magyarországon a kedvez
mény 50%* Ezenkívül a dunai és Föld
közi tengeri hajókon valamint az összes 
nagy repülőtársaságok vonalain jelentős 
menetdijmérséklésre jogosítanak a vásár 
utazási igazolványai. A kedvezmények 
érvénye országonként változóan 5—10 
nappal a vásár előtt kezdődik és 5—10 
nappal a vásár után ér véget. Vásár
igazolványok rövidesen az összes uta
zási irodákban kaphatók lesznek.

Budapest a Nemzetközi Vásár ide
jén még olcsóbb lesz. Budapest köz
tudomásúlag még ma is Középeurópa 
egyik legolcsóbb városa. Az 1938. ápri
lis 29. és május 9. között tartandó Bu
dapesti Nemzetközi Vásár vezetősége 
Budapest székesfőváros idegenforgalmi 
hivatalával karöltve mindent elkövetett, 
hogy a vásárlátogatóknak lakás bőven 
álljon rendelkezésére és hogy az étke
zési és egyéb árak a szokott keretek 
között maradjanak.

Május 9 én a Budapesti nemzetközi 
Vásár okvetlenül be fog zárulni. Nem 
hosszabbitják meg semmi esetre sem 
a B. N. V. 11 napos időtartamát. Több 
oldalról érkezett a Budapesti Nemzet
közi Vásár vezetőségéhez olyan irányú 
kérés, hogy a vásár 11 napos időtarta
mát meghosszabbítsák. Alapos mérlege
lés után a vásár vezetősége úgy találta, 
hogy a 11 napos időtartam elég arra, 
hogy a vásárra érkező bevásárlók meg
felelően tájékozódjanak és rendeléseiket 
feladhassák, úgy hogy a technikai ne
hézségekkel járó meghosszabbításnak 
nem volnának gazdasági előnyei. De be 
kell fejezni a vásárt május 9 én annál 
is inkább, mert az iparcsarnokban fog 
lezajlani az Eucharisztikus kongresszus 
is a vásár után. Az április 29-én meg
nyíló vásár május 9 én tehát mináén 
körülmények között be fog zárulni.

Külföldi nagy áruházak bevásárlói 
a Budapesti Nemzetközi Vásáron. A
Budapesti Nemzetközi Vásár vezetősége 
mindent elkövet annak érdekében, hogy 
a kiállítók számára minél nagyobb 
üzleti sikert biztosítson. Ezért körleve
let intézett külföldi nagy áruházakhoz, 
amelyben felszólította őket, hogy bevá
sárlóikat küldjék ki a vásárra, ahol a 
legnagyobb választék alapján legelőnyö
sebben fedezhetik szükségleteiket a ma
gyar ipar, iparművészet és népművészet 
jellegzetes, külföldön keresett cikkeiben.

S P O R T .
A CsAF-MLSz középkerületének 1938. 
évi IX. számú hivatalos közleményei.

A Központ az illeték befizetésének 
elmulasztása miatt a következő átlépési 
bejelentéseket érvénytelenítette:

Lupták Béla: L. Vasas SC—Losonci 
AFC.

Zaárobilek Ferenc: Kassai SC—Lo 
sonci AFC.

Fölhívjuk egyesületeink figyelmét, 
hogy katonajátékosok vendégszereplési 
ügyénél nemzetiség változtatás azonnal 
elintézendők.

Rimaszombat, 1938. március 24.
Bokor Dezső s. k. Brünner Sánáor s. k.

társelnök. előadó.

F O O T B A L L .
Törekvés—Tornaijai SC 5:2 (1:1).

Könnyű győzelmet aratott a Törekvés 
Tornaiján az edzése elején álló TSC el
len. A csapat — főleg a II. félidőben — 
jól mozgott s belőle a Ríz-Szabó-Kocsis 
fedezetsor vált ki.

Nyustyai SK—SK Slovan 2:1. — A 
Slovan a II. osztályban szereplő Nyus
tyai SK csapatát íátta vendégül s attól 
váratlan vereséget szenvedett. A ven
dégcsapatból Keller játéka emelkedett ki.

A Törekvés vasárnap kezdi meg itt
honi tavaszi szereplését. A losonci Slá- 
via csapata lesz az ellenfele. A Törek
vés őszi találkozása a Slaviával Loson
con súlyos vereséget eredményezett szá
mára s igy ezen a mérkőzésen kell ki
köszörülnie a csorbát. Érdekes mérkő
zést várhatunk. A mérkőzés tiszta jőve- 
áelmét az elesett hősök emlékműve javára 
szánják s igy városunk közönségének ke
gyeleti kötelessége, hogy minél nagyobb 
számban jelenjen meg s ezáltal az em
lékmű mielőbbi felállítását anyagilag elő
segítse. Kezdődik délután 3 órakor. 
Előtte előmérkőzés.

A szerkesztő üzenetei.
Kedves földink, szeretettel köszön

tünk hazatérésed alkalmából b. csalá
doddal együtt s kívánunk minden jót. 
Leveleidet örömmel s pontosan vettük, 
mihelyt hozzájutok Írok én is.

Mozikedvelő. Igaza volt: másodízben 
pergették le nálunk.

Villám. A tévedés igazolt és igy min
den rendben. Légy nyugodt, küldemé
nyed megérkezett, nemsokára látunk, 
szeretettel várunk, addig is meleg üd
vözlet.

Húsvéti számunkra szánt kéziratok
április 8 ig beadandók.

Felelős szerkesztő: Rábely Károly.

NYÍLT TÉR.*)
Nyilatkozat.

Alulírott tudatom a közönséggel, hogy 
feleségem adósságáért és hiteléért sem
miféle felelősséget nem vállalok.

Rimaszombat, 1938. március 25.
Lévay István, lakatosmester.

*)E rovat alatt kőzlöttekért nem vállal fele
lősséget a Szerkesztőség és a kiadó.

Rögtön felveszek: 
női vagy férfi 
szabó segédet

B ÍZ IK  N O É M I.
Nyár-utca 33.

Nagy választék világmárkás rádiókban. 
Kedvező fizetési feltételek. — Villamos 
cikkek és háztartási készülékek nagy 
választékban. — A JFNA-i DURAX tűz
álló üvegedények kizárólágos lerakata.
— Kozmetikai és fényképészeti cikkek.
— Sokszorosító gépek — Kedvező al

kalmi vételek, olcsó árak,
V ám ossy G. és T ársánál
kapható. Masaryk-tér 2. sz.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem Rimaszombat vá

ros és vidéke n. é. közönségét, hogy 
hosszú segédi gyakorlatom után önálló
sítottam magamat s Rimaszombatban

SZOBAFESTŐ és MÁZOLÚ
ipart folytatok. — Minden e szakmába 
vágó munkát a legjutányosabb áron vál
lalok. — A n. é. közönség szives párt
fogását kérve. tisztelettel:

ÖRS I  J ÓZ S E F
szobafestő és mázoló. 

Rimaszombat Pokorágyi utca 28. sz.

K i a d ó
háromszobás kerti lakás 
a Szövetkezeti utcában. 

Bővebbet Szövetkezeti u. 13. sz. alatt!

Riadó ház!
Rimaszomaszombatban a város bel
területén egy földszintes ház, mely 
áll két szoba, konyha, éléskamrából 
és a hozzátartozó mellékhelyiségek
kel együtt azonnal eladó. — Magá

nyos udvari— Cim a kiadóhivatalban.

Rimaszombat, 1938. Nyomatott R&baly K ároly  könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


