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R em iknél
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.

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

ELŐFIZETÉSI  DIJAK:  Egy évre 48 kor. Félévre 24 kor. 
Negyedévre 12 korona. — Egyes szám ára 1 korona.

A hlrlapbélyeg használatát a kassal postaigazgatóság Rimaszombat teladó 
hellyel 75,433—111—21. szám alatt engedélyezte.

Aratáskor
kaszák pengése, aratók dala veri 
fel a rónaság szelid csendjét s 
már a völgyek mezőségéről is a 
munka lármás zaját verik vissza a 
íuvalomtól susogó, erdőkoszoruzta 
hegyoldalak.

Az esti szellőben hullámzó arany 
kalásztengerben éretten lekonyult 
buzafejek még egy utolsót rezzen
nek s zizegve dűl rendbe földre az 
áldás, a kenyér, az élet.

Aratás van, mint minden eszten
dőben, de még sem olyan, mint 
valaha régen. Mintha évek óta bu
sábban, halkabban szólna a marok
szedők dala, mintha tompább len
ne a kaszák acélpengéjének hangja 
s a rónaság szelid csendjébe, a 
hegyek erdeinek sejtelmes susogá- 
sába is az idő futása alatt mintha 
valami szokatlan hang keverődnék 
s az aratás egyébkor vidám képén 
esztendők óta a szomorúság sötét 
hangulata vonul át.

A szikrákat prüszkölő gőzpari
pák nem száguldanak az aratók 
vonatával az alföldre, a terméket
lenebb hegyek lakói nem kereshe-| 
tik meg egész évre mindennapi 
kenyerüket biztositó búzájukat, élel
müket, zsirzójukat az alföld róna- 
ságának őket testvéri szeretettel 
látó népénél s gondterhes fővel, 
elkomolyodott arccal, földre szeg- 
zett szemekkel, aggódva tekintenek 
üres kamrájuk felé, mely valami
kor szinültig megtelt az arató-mun
karészként magukkal hozott, fosz- 
lóskalácsos ünnepeket Ígérő, hó- 
fehérlisztü, acélos buzaszemekkel.

Az alföld barnaarcu népe této
vázva néz körül a kigyózó rendek 
során, kutató szemeik sem az ara
tók, sem a marokszedők, de a 
buzakeresztrakók között sem látják 
a megszokott, kedves testvéri ar
cokat, a nagy munkában részes, 
készséges segítőtársakat s elkomo
lyodva tekintenek a messzeség kö
dén át halványan kéklő hegyormok 
felé, honnét egykor ezrével jött a 
megbízható, becsületes segitőkéz.

A hegyek lakóit, az alföld né
pét országhatár átlépési tilalma 
tartja egymástól az aratási munká
ban távol s azóta kölcsönösen nél
külözik azok az alföld kenyeret 
biztositó búzáját, ezek a hegylakók 
munkasegitségét és mindkét rész
ről erősen érzik a tilalom rájuk 
nézve súlyos terhét, erős hátrá
nyait. Remélhető azonban, hogy a 
megértés és jobb belátás ebben is 
győzedelmeskedik, a Ma ridegsége 
enyhül, az emberi szabadság e té
ren is érvényesül s a jó szomszé

di viszony megteremtésével vigabb 
lesz ismét az alföldi aratók daia és 
örömtől sugárzó a hegylakó-aratók 
gondráncos arculata. (----- )

Yárosl közgyűlés.
A városi képviselőtestület múlt hét 

csütörtökjén megtartott rendes közgyű
léséről anyagtorlódás miatt csak ma 
számolhatunk be. Az ülést Lukács Géza 
nyug. főispán, városi díszpolgár elparen- 
tálásával nyitotta meg dr. Eszenyi Gyula 
városbiró, akinek szavait állva hallgat
ták meg a városatyák.

Ezután körülbelül egy órás napirend 
előtti tárgyalással, illetve vitával ment 
el az idő s a tárgysorozat tárgyalására 
csak hat óra után tért át a közgyűlés. 
A napirend előtti felszólalások sorát, 
kivételesen magyar nyelven ár. Daxner Vla
dimír nyitotta meg, aki a motorosok 
védegyletének megszavazott 500 koronás 
segélyt a honvédelmi akció kigúnyolá
sát jelentő sértésnek minősítette és ezen 
összegnek 5000 koronára való emelését 
indítványozta. Telek A. Sándor, Eszenyi 
Gyula dr., Bartos Gyula dr., Czeman 
András, Gyurkovics János dr. és Sichert 
Károly hozzászólása után a közgyűlés 
egyhangúlag megszavazta az 5000 koro
nát. — Sichert Károly indítványára ez
után utasítást adtak a tanácsnak a he
lyettes számvevői állásra vonatkozó pá
lyázat meghirdetésére, majd hosszadal
mas vita után elvetették dr. Bartosnak 
a júliusi közgyűlés elhalasztására vo
natkozó indítványát és úgy határoztak, 
hogy a júliusi közgyűlést a szükséghez 
mérten fogják összehívni.

A szlovák elemi iskola részére szük
séges két pótterem ügyében a Zsuffa- 
féle megoldást fogadta el a közgyűlés 
többsége s ugyanígy a téglaégető ke
mencék tetőzetének helyreállítását is 
megszavazták. A Széman-féle kisegítő 
iskola dologi kiadásaival kapcsolatban 
tudomásul vették a r. kath. egyházköz
séggel létesített szerződéses megállapo
dást, amelynek alapján a dologi szük
ségletek fedezéséről az egyházközség 
tartozik gondoskodni.

Névszerinti szavazással egyhangúlag 
megszavazták a Vasúti utcának kiskoc
kakövekkel való kikövezését, Tóth Vil
mos városi mérnök referálása szerint, 
majd Paxián Gézának bérletleszállitás 
iránti kérvényét intézték el részben 
kedvezően s a pénzügyi épület bérleti 
szerződéseire vonatkozó változásokat is 
egyhangúlag megszavazták, a tanácsi 
előterjesztésnek megfelelően.

Szabó Lajos volt temetőőr özvegyének 
nyugdijrendezés iránti kérvényének 
ugyancsak kedvező elintézése után egy
hangúlag megszavazták Bredár Lajos 
szerződéses tűzoltó előléptetését is jú
lius 1-től, majd pedig Szőke Jánosné 
irodatisztet választották meg iroda- 
főtisztté, ugyancsak egyhangúlag. Vályi 
István toronyőr fizetésrendezés iránti 
felebbezésének hosszas vita után helyt 
adtak, ugyancsak özvegy Zsecs Gusz- 
távné segélyemelés iránti kérelmének is, 
a Munkás Tornaegylet telekügyében 
pedig 19 szavazattal 15 ellenében úgy 
határoztak, hogy a 14000 koronás in
gatlant ingyen engedik át a munkás- 
egyletnek.

Az emlékkönyvbizottság jelentésének 
egyhangú tudomásulvétele után több 
adótörlési és illetőségi ügyet intézett 
még el a közgyűlés, majd a kisegítő 
utcasöprők napszámját emelték föl 18 
koronáról 20 koronára.

Végül pedig a munkáspártok memo
randumát, illetve az arra adott város- 
birói felvilágosításokat hallgatta meg a 
képviselőtestület.

Megalakult az Egyesült Párt rima
szombati kereskedő- és iparosszak

osztálya.
Az Egyesült Párt rimaszombati keres

kedő- és iparos-tagjainak egyöntetű el
határozása folytán a pártszervezet kere
tén belül

julius 1-én tartotta alakuló ülé
sét a párt iparos- és kereskedő
szakosztálya. Az alakuló ülést 
Varga Imre, a helyi szervezet 
ügyvezető elnöke nyitotta meg. 

Ismertette a kereskedő- és iparos-társa
dalom helyzetét, mely egyenesen meg
követeli azt, hogy a magyar iparos és 
kereskedő az Egyesült Párt keretein 
belül mindenhol kiépítse szervezetét. 
Ezután

Székely titkár ismertette a meg
alakítandó szakosztály szerve
zeti szabályzatát. Ezt az alakuló 
ülés elfogadta, s kimondotta az 
Egyesült Párt rimaszombati ipa
ros- és kereskedő-szakosztályá

nak megalakulását.
Ezután Székely titkár a kiküldött jelölő- 
bizottság javaslatát terjesztette elő, mely
nek alapján a következő tisztikart vá
lasztották meg:

tiszteletbeli elnökök : Légid. Rá- 
bely Miklós és Takács László, 
Ügyvezető elnök : Gabonás Ist
ván, főtitkár: Szőllősy István, 
alelnökök: Jávorszky Zoltán, 
Kovács Lajos, Utrata József, Du- 
lovics László és Runyay László, 
jegyzők: Filó András és Gyu
lai István, ellenőrök: Halasy 

Gyula és Ivanyik Károly.
A választmány tagjai a következők : Pe- 
csők Lajos, Telek Gyula, Kálmán Károly, 
Csordás János, ifj. Jeszenszky László, 
Králik József, Bódi István, Siposs József, 
Temják Pál, ifj. Derekas János, id. De- 
rekas János, Murányi Béla, Hank Andor, 
Szőllősy László, Bálint Pál, Káposztás 
István, Keresik László, Angyal Gyula, 
Jávorszky József, Zemandl József, Reme- 
nyik Kálmán, Kalocsay Gyula, ifj. Durda 
János, Vaskó Károly, Káposztás László, 
Valaszkay Rezső, Vaskó Andor, Oskó 
József, Miskolczy László, Hlozek László, 
Szőllősy Gyula, Kosko Lajos, Hlozek Já
nos, Telek A. Sándor, Vadady Zoltán, 
Bódi István, Teleszniczky Ferenc, Kövér 
Pál, Molnár István, Dobó Dezső, Dobó 
Endre, Lakatos István, Vozáry Sámuel, 
Gecse József, Misurák László, ifj. Kocsis 
János, Siroky István, Toldy István, Tö
rök Miklós, Pósa Dániel, Ivanics Kálmán, 
Noga Sándor, Füzy Rezső, Rábely József, 
Tóth János, Plllár József, Vámosy Béla, 
Kovács Sándor, Strausz Mihály, Mihalik 
Gyula és Krémusz Ferenc.

A választás után az ülést eddig vezető 
Varga Imre átadta az elnöklést az újon
nan megválasztott elnöknek: Gabonás

Istvánnak, aki megköszönve a bizalmat, 
nagy vonalakban ismertette a szakosz
tály programját s kérte a tagok támo
gatását, hogy eredményes működést fejt
hessen ki.

Ezután Telek A. Sándor az újonnan 
választott tisztikar és választmány ne
vében üdvözölte az elnököt.

Diáktragédiák.
Lépten-nyomon olvassuk az új

ságokban, hogy egy-egy diák el
dobta magától az életet, azt az 
életet, melynek még csak a szép
ségeit, a gondtalanságát ismerte 
csupán.

Az egyik prágai német közép
iskolában egy hatodikos kis diák 
tett pontot rövid élete után. Hátra
hagyott leveléből kitűnik, hogy 
színdarab hatása alatt szerelmi bá
natában követte el.

Az utolsó évtized alatt szinte di
vatba jött az iskolaév végén sze- 
kundára álló tanulók öngyilkossága.

Nem tudni, hol itt a hiba, hogy 
fiatal gyerekemberek az öngyilkos
ság gondolatával foglalkoznak. Ma
guknak akarnak vele tetszelegni, 
hogy szenzációt keltsenek, vagy 
lelkiismeretfurdalást akarnak sze
rezni nevelőiknek? Mindenesetre a 
baj gyökere ott keresendő, hogy 
a mai gyermek nincs áthatva a 
vallás erejétől, mert lehetetlen, hogy 
vallásosan nevelt gyermek el tudná 
dobni magától az életet.

Sok esetben— mondhatnók majd 
minden esetben — a szülők maguk 
az okai a gyermektragédiáknak. A 
mostani szülők nagyon sokat meg
engednek gyermekeiknek, a vallá
sos nevelést nem tartják fontosnak, 
ellenben túlságos modern szellem
ben nevelik őket. Nincsenek kellő 
felügyelet alatt, nem tudják velük 
szemben a szülői szigort érvénye
síteni s a legtöbb gyermek telje
sen önállóan rendezi be életkörül
ményeit már serdülő korában.

Szerelmi téren teljesen szabad
kezet engednek nekik, sőt eldicse
kednek vele, hogy az ő fiuk udva
rol, vagy gyermeklánynak teszik a 
szépet s nem gondolják meg, hogy 
milyen tragikus következményei le
hetnek az ilyen gyermekszerel
meknek.

Helytelen dolog serdülő lányokat 
szintén hozzájuk hasonló éretlen 
fiúgyermekekkel kirándulásra en
gedni, teljes felügyelet nélkül.

Sajnos, a mai anyák szeretnek 
tetszelegni a modern anya szerepé
ben s mindent megengednek gyer
mekeiknek. A fiatal lányok nem 
édesanyjuk kíséretében sportolnak, 
hanem egyedül, vagyis inkább fiu- 
kisérettel.
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Nem tételezzük föl a szülőkről, 
hogy annyira naivak, hogy ne szá
molnának a következményekkel, 
inkább azt a szomorú tényt kell 
megállapítanunk, hogy nagyon is 
tisztában vannak vele, de azt gon
dolják, hadd szórakozzanak a gye
rekek.

A mai családi élet nincs elég 
erkölcsi nívóra, nincs elég vallási 
alapra fektetve s ezért van az, 
hogy egy 16 éves lány ma már 
nem az az ártatlan, mit sem sejtő 
kis liliom, hanem öntudatos kacér 
teremtés, akinek minden mozdulata 
kiszámított tetszeni akarás, aki 
előtt nem titok az élet, de aki 
azért épp úgy, sőt még inkább, tu
datosan eshetik bűnbe, s mig a 
tapasztalatlan lányoknál menthető, 
addig az ilyen túl modern nők élv- 
hajhászásból, élniakarásból feled
keznek meg magukról és vetkőz
nek ki teljesen lányos mivoltukból.

A szülők nem gondolják meg, 
hogy minden elpusztult, minden 
posványba sülyedt életért ők a fe
lelősek. Nekik kell számot adni Is
ten előtt gyermekeik elfecsérelt éle
téért.

Mindaddig, amig a vallást nem 
helyezik vissza a családba, amig 
a családi élet alapja nem lesz a 
tiszta erkölcs, addig mindig ki le
hetnek a szülők téve hasonló fájó 
meglepetéseknek.

Kerti szinpadavatás 
a Polgárikörben.

Az elmúlt szombat este szinpadavatás 
volt a Polgárikör kerthelyiségében. Pom
pázó, gyönyörű este volt, szép csillagos 
nyári éjszaka. Tarka lampionok között 
villanyfényben ragyogott a lombos kert.

Alig lehetett helyet kapni. De nem is 
csoda. A mai embert az élet sorozatos 
komiszságai űzik, kergetik és mene
külni próbál olyan tájra, ahol nincs 
harc, versengés, gond, lótás-futás és 
örökös nyugtalanság.

Istenem, mit is tehetne egyebet? „Lel
ke erre-arra téved, keresi az üdvösséget."

Illúziót, pihenést vagy szórakozást keres.
Hogy van-e sikere, ki tudná megmon

dani? Annyi bizonyos, hogy a Polgári
kor ilyen lehetőségeket keres. Ezzel az 
újabb alkotásával, ezzel a gavalléros 
gesztusával is ilyen okos dolgot csele
kedett. Összhangolta a kultúrát a szó
rakozással.

A felavatás, ez az első bemutatkozás 
páratlanul jól sikerült, és hisszük, bizto
sítása lesz a további sikereknek.

Maga a kerti lombos táj szép és szí
nes, mondhatnám elbűvölő volt, mint a 
természet többi szépsége.

A Polgárikör műkedvelői is igen 
ügyes gyerekek és nagyszerű színészek. 
Olyan kedves előadást produkáltak ez 
alkalommal, hogy az igaziak is megiri
gyelhették volna őket.

És külön köszönet a rendezőnek.
Az előadásból először is a rendező: 

Szabó Nyunci nevét kell megemlíte
nünk, aki az est rendezésénél igazolta 
a Polgárikörnek azt a törekvését, hogy 
uj rendező generációról kell gondos
kodni. — Ez az első pompásan bevált. 
A lelke csupa akarat, kedv és ambició.

Az első szám a Makovits Jenőé volt. 
Mint karakterisztikus kisbiró szerepelt 
és versben figurázta ki az elnökséget. 
Mindenki nevetett. Későbbi programjá
ban pedig művészetének kvalitásával 
karikaturázott ki néhány törzsvendéget. 
Úgyis mint szereplő, úgyis mint rajzoló 
brillírozott.

Azután egy bűbájos táncszám követ
kezett. Aranyos, ennivaló, magyar ruhás 
leánykák lejtettek fel a színpadra és a 
gyermeki báj kedvességével táncolták 
el a magyar toborzót. Megvesztegetően 
bájosak voltak. Ideirom a neveiket: 
Cseh Ica, Durda Évi, Hegedűs Lujzi, 
Makovics Pömpi, Martincsok Edit és 
Zeiíhaml Erika. Mikor megujráztatták 
velük a táncot, csillogott, sugárzott a 
szemük a boldogságtól. — A tánc be
tanítása a Szabó Nyunci érdeme.

A következő szám a műkedvelő fia
talság előadása volt, átütő sikerrel. A 
darab cime : „A hirtelen ember." Egy- 
felvonásos tréfás nyári darab. Nem 
örökbecsű irodalmi alkotás, de kedves, 
bohókás játék. — A főszerepet Szoyka 
Marcsu alakította és olyan elsőrangúan 
játszott, hogy belebámultunk. — Férj- 
szeliditő szerepében félelmetes, de el
bűvölően kedves volt. Partnerei, mind 
valamennyi, reménység, csupa csillogás. 
Játékukban fiatalos lelkesedés, szeretet, 
átérzés mutatkozott. A másik drágakő 
Kosko Sári volt — és a többiek : Dobó 
László, Pohoczky László, Csabay Gyula

és ifj. Tóth Ernő, mindvalamennyien re- 
mek eltek.

Előadás után mulattak reggelig, sőt 
még tovább is. A hajnal pirkadása cso
dás volt.

Senki sem akart gondolni a hazame
nésre. Húzta a cigány, szólt a dzsesz, 
perdült a tánc, hevített a csárdás, a 
tangó, a kedv jótékony hangulata szállt, 
kacskaringózott a fák között, a nóta, a 
cigány s a jó bor gondoskodott arról, 
hogy a jókedv valahogy folytonossági 
hiányt ne szenvedjen.

A siker teljes volt.

,P r o s ím . . .  B i t t é . . .  K é r e m ..
vagy:

a  f ig y e lm e s s é g  p é ld a k é p e .
„A pozsonyi vendéglősök és heu- 
riger tulajdonosok uj feliratot 
helyeztek el helyiségeikben. A 
háromnyelvű uj felirat a követ
kező: „Prosím, aby sa v tejto 
miestnosti nepolitizovalo a 
ziadnu národnosf neurázalo". — 
Bitté in diesem Lokálé nicht zu
politisieren und keine Nationali- 
tá t zu beleidigen." — Magyarul 
pedig igy szól 1 „Kérjük, ebben 
a helyiségben nem politizálni és 
egyik nemzetiséget sem megsér
teni."

Az: a figyelmesség kedves példaképe 
a jó pozsonyi vendéglősök és heuriger 
tulajdonosok háromnyelvű táblákon elő
terjesztett kérése, helyiségeiket látogató 
vendégeikhez.

Kedves és végtelenül jellemző is. Bi
zonyságot tevője a vendéglőkben és ked
vet derítő, barátságos borozó helyiségek
ben folyó politizálások nem kívánatos vol
tának is, nem egyszer furcsa csattanója 
lévén azoknak.

A kellemetlenségek elkerülése, a borozó, 
söröző szórakozások, mulatozások kedé
lyes hangulatának biztosítása és megőr
zése késztette a kedves és figyelmes po 
zsonyi kraxlhubereket ezeknek a három
nyelvű tábláknak megírására és kifüg
gesztésére. Ez kétségtelen s remélhetőleg 
célravezető is lesz a kérés, hacsak... nos, 
igen, hacsak alkoholos hangulatban el 
nem felejti elolvasni a táblákat a vendég, 
vagy éppen analfabéta az.

Józanságot kevésbbé találni ott, ahol 
mámort keresnek az erre vágyók, de ke
resés és vágy nélkül is mámorossá vál
nak alkohol élvezetében az emberek. Ta-

gadhatallanul igaz bár ez, a pozsonyi 
kezdeményezők példája dicséretet érdemel 
és követésre méltó, mert főleg kiakarja 
küszöbölni az immár országszerte elha
rapózott politizálást dühöt és ebben a 
többféle nációból összetevődött államban 
a nemzetiségek egymás-sértegetését — 
a vendéglőkből.

Szomorú, de való igazság a politizá
lást mánia vendéglői megnyilvánulása s 
az a sok-sok bizonyos csattanó, mely 
egyáltalán nem tartozik a kellemetessé
gek közé. Az ugyancsak szomorú tapasz
talatokból mindezt megállapítva, nagyon 
helyén valónak tartanám a politizálást és 
sértegetést tiltó kérdéses háromnyelvű táb
lák elterjedését és azok elhelyezését — 
még Rimaszombatban is. És esetleg nem
csak a vendéglőkben, hanem máshol is! 
Nem gondolják? ^

N ^ V g u s .
Sörös Béla a dunáninneni ref. egy

házkerület püspöke. A hétfőn Érsek
újváron összeült szavaz'atbontó bizott
ság a beérkezett nyolcvan szavazatot 
felbontván, azokból Sörös Bélára ötven
két, Czeglédy Pálra pedig huszonnyolc 
szavazat esett és igy túlnyomó többség
gel Sörös Béla, losonci teológiai igaz
gatót választották meg a dunáninneni 
református egyházkerület püspökévé. A 
püspökválasztás eredménye mindenfelé, 
igy Gömörben is nagy örömet keltett s 
az uj püspököt számosán üdvözölték, 
mert általános vélemény szerint Sörös 
Bélával az erre legméltóbb ember ke
rült a dunáninneni ref. egyházkerület 
püspöki székébe.

Orvosi hír. Dr. Kabina József, áll. 
körorvos Rimaszombatban f. év julius 
hó 11-én szabadságra utazott. 1938. au
gusztus 1-én folytatja rendelését.

Érettségi találkozó. A rimaszombati áll. 
magyar gimnáziumban az 1927/28. tan
évben érettségi vizsgát tett volt növen
dékek folyó hő 5 én tartották meg tíz
éves érettségi találkozójukat. A volt osz
tálytársak csaknem teljes számban meg
jelentek, név szerint: Baltazár János ev. 
lelkész (Komárom),nejével, Barálh László 
dr. ügyvéd, nejével, Bauer Elemér dr. já- 
rásbiró (Vágujhely), Diczky Pál róm. 
kath. lelkész (Rapp), Derekas Endre ke
reskedő (Losonc), Goldschmied Adolf dr. 
orvos (Moravská Ostrava), Grossmann 
Zoltán dr. orvos (ValaSské Mezirííí), 
Haas István dr. ügyvéd, nejével, Klein 
Imre dr. orvos (Losonc), nejével, Kon
koly László dr. ügyvédjelölt (Tornaija), 
Kovács József polg. isk. szaktanító (Tor
naija), Kubinyi László dr. orvos (Kassa),

H allgatom  a csendet. . .
Hallgatom a csendet 
Egyedül, fenn a hegyfokon.
Valahol messze egy torony 
Kis harangja csenget.
A tó vize csendes,
Szépet: múltat zenél a nád,
Tercel a szúnyogszerenád,
Kontrát zúg a fenyves.
— Valami bús érzés. —
Mindenki elhagy. Te is... Fáj,
De szép : a múlt, a csend, a táj,
S a magambanézés.
így mélázni szemek,
Ajkak, álmok, vágyak felett. 
Némán hallgatva a csendet
— Vén cimborák — gyertek.

Bozóky László.

Fischer bácsi.
Irta : Plentzner Frigyes.

Történt pedig ez az Urnák 1880. évé
ben, Bugyikfala határában, a Derenek 
hegy oldalában.

Ki ne hallott volna Fischer bácsiról, 
a gerlicei mérnökről, aki ezekben az 
évtizedekben, úgy 1880. körül, szélté- 
ben-hosszában tagositott s osztotta a 
földet, — erdőt, rétet, szántót egyaránt 
— akkurátusán, pontosan? Igaz, hogy 
Fischer bácsi nagyon szerette az ud
varlást s egy-egy gyöngéd figyelem, a 
kiosztott föld minőségében csúcsosodott 
ki, avagy egy figyelmetlenség, száz év
re sújtott le, mint a sötét ármány. Mód
felett bosszantotta a tapintatlan eljárás 
s maga bár nem volt bor után futó, 
azonban a vízzel telt demizson éppen 
úgy meglepte, mint ahogy bosszantotta 
a mérésnél és kiosztásnál elmaradt elé

gedetlen, vagy megelégedett társaság, 
melyet szellemes, de nyugodt humorral 
elnémított, avagy hirtelen kieszelt agya
fúrtsággal megnyugtatott.

így érte sok évtizedre elnyúló „pech" 
a nandrásiakat, akik egy kancsó kutvi- 
zet küldtek az ebédhez — még hozzá 
egy öreg asszonnyal, — mert irn, hogy 
a faluban „összeszórás" volt a nemes 
egyház funkcionáriusai számára s a falu 
nadrágos, egyben megértőbb eleme, en
nél az aktusnál buzgólkodott, megfeled
kezve a 100 évre szóló legelő kiosztás
ról, melyet pont ezen a napon Fischer 
bácsi volt elvégzendő.

— Mi van a kancsóban, mami? — 
kérdi az öreg ur s mikor megkapta a 
választ, hogy hát jó kutviz, balsejtelme
ket rejtőn megcsóválta fejét.

— Víz, víz, bizony az is jó, de hát 
hol vannak a férfiak ? Bogozta tovább a 
szokatlan csapást.

— Azok bizony a tisztelendő urnái 
vannak. Tetszik tudni nagyságos ur, ma 
van az „összeszórás" s igy nem jöhet
tek el.

Fejét lassan ide-oda ingatta, úgy mo
rogta a bajusza alatt, inkább magának, 
mintsem a községi érdekeltség képvise
letében megjelent öreg asszonynak : 
„Összeszórás, összeszórás?! az van 
minden évben, de tagosítás csak 100 
évben egyszer."

Kaptak is a nandrásiak egy kis cafat, 
rettentő köves oldalt közös legelőül 
melyen nem a falu tehéncsordája, ha
nem a harangozó két kecskéje is alig 
tudott megélni egész nyáron. Tanulság 
ebből: „Nem jó a vízzel sem játszani."

Bugyikfalán azonban minden rendben 
volt. Egy rövid ugrásra székelt a Co- 
burg hercegi uradalom „Balogvári" erdő
hivatala. Ez ontotta mindazt, ami szem
szájnak ingere. Hogyisne, hiszen a ve
séjében vájkált Fischer bácsi buszola

műszere, mint egy kényur lemetszett, 
elvett szántót, erdőt a földesurtól, gaz
daggá téve vele a falut, avagy örök 
időkre sóvárgő igényeket rögzített a 
térképre, melyek nemzedékről-nemze- 
dékre úgy lettek emlegetve, mint : „Ez 
is a miénk volt valamikor."

Hát igen. Valami kis részecskéről 
volt szó a Derenek hegy oldalában. 
Füve selymes, mint a hetedhétország 
királyleányának haja, virága illatos, mint 
a rozmaring s oly pompásan húzódott 
a falu felett, mintha a jó Isten is a 
bikaistálló elé teremtette volna. Hát 
hogy mondtak volna le erről a bugyik- 
falusiak ? Ez a rét adta a lelket a köz
ség bikájának, ettől vándorolt el a lé
lek, azokba a gyönyörű üszőkbe, me
lyeket még a simonyiak is megirigyel
tek. Ezt a rétet lehetetlen volt elvesz
teniük, már annál is inkább, mivel ma
ga a mérnök ur is megígérte — egy 
balogi pompás ebéd után — hogy ez a 
rét mindörökké a falué marad, ez mér
nökileg is igy jön ki, igy nyugodjanak 
meg az atyafiak. Punktum !

Élmult a tavasz, elmúlt a nyár, de 
az ősznek nyárutó eleje is. A hideg 
napok kályha mellé kényszeritették az 
öreg urat, aki gerlicei tuszkulánumában 
régen elfeledte a balogi — eliziumi — 
szép napokat s elfeledte a sóvárgón 
óhajtott rét körül szövődött álmokat is.

Amikor azonban nyári munkáját a 
duruzsoló kályha fenyőillatos melegénél 
végignézte, szembeötlött a kis rét, me
lyet az ősz rohanó léptei előtt már nem 
volt ideje a község határához kimérni 
s hovátartozandóságára ráadni az utolsó 
szentenciát, igy megkérte a Balogon 
lakó erdőmérnököt, hogy mérje a falu
hoz ezt a rétet, rendelkezésére bocsát
va a már elkészített térképet is, mivel 
neki ezért, nem érdemes oda kiszállania.

Hogy törtéut, mint történt, tudja Isten.

Diktum-faktum, úgy esett a mérés, hogy 
a rétnek csupán egy piciny csücske 
— mondjuk tizedrésze — jutott a bu- 
gyikfalusiak birtokába, a többi vissza
maradt az uradalomnak.

H ű ! Lett ebből szörnyű meglepetés, 
mely keserves kesergéseket váltott ki a 
búbos kemence mellett összebújó atya
fiak bozontos kebeléből s alig várták a 
tavaszt, hogy Fischer bácsi előtt kiönt
sék panaszaikat.

Megjött ez is. Szépen virított már a 
hóvirág s a szerelmes fekete rigó Istent 
dicsérő zsolozsmája ott zengett az ég
nek meredő tölgyfaág csúcsán. Estén- 
kint imitt-amott szólt már a puska a 
„szálláscsináló" első szalonkákra s az 
öreg föld ontotta magából bóditó tava
szi illatát.

Ez az összefolyó lágy harmónia ki
csalta gerlicei barlangjából az öreg 
urat is s mivel a munkát nem ő fejezte 
be, lelkiismeretének első útja Bugyik- 
falára vezetett. Mint a Megváltót, mint 
a közéjük röppent Mesiást, úgy fogad
ták s amikor azt kérdezte, hogy hát 
meg vannak-e elégedve a méréssel, 
egyszerre tizen is szólani akartak, hi
szen az első találkozóra még ez a kér
dés is igy kristályosodott ki egyszerű, 
de elkeseredett lelkeikben.

— No, atyámfia!, csak egy szóljon, — 
mondotta Fischer bácsi — hogy jobban 
megérthessük egymást.

— Hát hiszen úgy általában meg len
lénk elégedve — mondotta a szószóló
juk — csak az a rét, odafent, csak az 
nem megy a fejünkbe, hogy hogyan is 
juthatott az a hercegnek, amikor ősszel 
azt tetszett mondani, hogy az a miénk 
marad? Hogy lehet, hogy mégis „oda" 
esett?

Fischer bácsit nem hagyta el párat- 
lun nyugalma s nagy kényelmesen fel
állítva mérőasztalát, melyen a delejtü
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Marton I s t v á n  dr. ügyvéd (Pozsony), 
Molnár E l e m é r  pénzügyi titkár (Tornai
ja), P e r e c z  Béla dr. ügyvéd (Feled),
Tóth V i l m o s  város-i mérnök, nejével, 
W e i n b e r g e r  Tibor dr. ügyvéd, nejével és 
Winter P á l  dr. ügyvédjelölt. A találkozó 
sikerét és kiváló hangulatát nagyban 
e lőmozdí to t t a  a volt igazgatónak, majd 
osztályfőnöknek, a diákjai által mindig 
rajongásig szeretett Loysch Ödönnek 
részvétele, aki a messzi Késmárkról jött 
el a t a l á l k o z ó r a ,  hogy volt diákjai ta
lálkozóján m e g j e l e n h e s s e n .  Kivtile Hor
váth Alber t ,  Komáromy Géza és Mándy 
Antal ve t t e k  részt a találkozón a volt 
tanárok köz ü l .  A találkozó után a Pol
gárikör k e r t h e l y i s é g é b e n  jóhangulatu s a 
kora regge l i  ó r á k i g  kihúzódó bankett 
volt, a m e l y n e k  során a tanárok részéről 
L ívsch Ödön, az osztálytársak közül pe- 
dig W e i n b e r g e r  Tibor dr., Baltazár J á 
nos, Ku bi n y i  László dr., Baráth László 
dr. és H a a s  I s t v á n  d r .  mondottak tartal
mas p o h á r k ö s z ö n t ő k e t .  A volt osztálytár
sak e l h a t á r o z t á k ,  hogy öt év múlva meg
rendezik t i z e n ö t é v e s  találkozójukat is.

Biróválaszíás Dobsinán. A Ruffinyi 
Aladár tragikus elhunyta miatt szüksé
gessé vált soronkivüli betöltése a meg
üresedett polgármesteri széknek. A kép- 
\ iselőtestület most tartotta birőválasztó 
közgyűlését, melyen egyhangúlag az 
egyetlen jelöltet, Krausz András dobsi- 
naí tekintélyes iparosmestert, a német 
gazdasági párt jelöltjét választották meg 
16 s z a v a z a t t a l .  Négyen tartózkodtak a 
szavazástól, mig a kommunista párt 10 
szavazatával benyújtotta igényét a má- 
sodbirói tisztségre és nem vett részt a 
s z a v a z á s b a n .  így másodbiró ez eddigi 
Zahoránszky István, mig harmadbiró 
szintén újra Kontros János plébános ma
radt meg. A köztiszteletben álló uj pol
gármester eddig is élénk szerepet ját
szott a várospolitikai életben és mint 
tüzoltófőparancsnok is hasznos és ered
ményes tevékenységet fejt ki Dobsina 
társadalmi életében.

Elveszett egy arany karkötő. A múlt 
vasárnap, folyó hó 3-án délelőtt a hely
beli róni. kát. templomban, vagy az 
utcán elveszett egy arany karkötő. Be
csületes megtaláló azt lapunk kiadó- 
hivatalában is átadhatja.

Az Iparoskor juiiálisa. A rimaszom
bati Iparoskör juiiálisa a szabadkai er
dőben, nagy érdeklődés mellett s kelle
mes időben a múlt vasárnap folyt le. A 
nagysikerű nyári mulatság rekordszámú 
közönsége egy kedves nap felejthetetlen 
emlékeivel tért haza a mulatságról, melyet 
csak az esti eső zavart meg.

n y u g t a l a n u l  rezgett ide-oda, intett, hogy 
jöj j enek  közelebb.

Nos, kedves barátaim, tudják-e 
k e n d t e k ,  hogy mi az a delejesség? —
kérdi.

— Dehogy tudjuk, kérem alásan, hát 
h o n n a n  tudnánk, — volt a válasz.

— Hát látják, itt a hiba.— Fűzte to
vább a szót. — Itt van ez a kis delejtű, 
mely úgy vickándozik az üveg alatt. 
E nn e k  egyik vége mindig északnak mu
tat, a m á s i k  vége pedig délnek. Igen 
rm, de éppen ilyen delejessége van a 
fö ldnek  is, mely ezt a tűt ide-oda hú
zogat ja.  Nos, ennek a tűnek az a szo
kása, hogy minden tizenkilencedik esz
t e n d ő b e n  változtatja az irányát, amint 
a la t ta  a föld is ide-oda mozogva, min
den  tizenkilencedik esztendőben máskép 
fordul  s ami ma északnak néz, az eny- 
nyi idő múlva délnek és megfordítva. 
Há t  ez a forduló pont, most, az elmúlt 
ősszel volt, amikor én azt mondtam, 
hogy ez a rét maguknak fog jutni, ak
kor  nekem ezt a delejtű igy mutatta, 
amikor azonban a mérnök ur kimérte 
a rétet, akkor a delejtű már máskép 
mut a t o t t ,  mivel most változott a termé
szete s igy történt, hogy a rét jó része, 
az uradalomé maradt. Örüljenek, hogy 
a mérés valamivel később nem történt, 
mivel akkor semmi sem jutott volna a 
falunak. — Ebbe atyafiak nyugodjanak 
bele, ezen csakis tizenkilenc év múlva 
tudnék segiteni, akkor, amikor a delejtű 
ismét maguknak mutatna.

Szájtátva hallgatták az okos beszédet, 
egyik-másik mosolyogva nézte a nyug
talan kis delejlűt, mely ide-oda lengett. 
Azóta türelmesen várják azt a tizenki
lencedik évet, amikor a kis hamis, ismét 
nekik mutatja a selymes füvű erdei 
rétet.

A kereskedelmi grémium közleményei:
A iimaszombati járási kereskedelmi 

grémium folyó hó 10 én, azaz ma, va
sárnap délelőtt fél 10 órakor tartja 1. 
évi rendes közgyűlését saját helyiségé
ben (Masaryk-tér 9.). Az elnökség ez 
utón is felkéri összes helybeli és vidéki 
tagjait, hogy ezen I. évi közgyűlésen 
megjelenni szíveskedjenek.

A kassai országos kiállítással kapcso
latosan a kereskedelmi grémiumok or
szágos szövetsége folyó hó 17 én Kas
sán tartja országos nagygyűlését, melyen 
a rimaszombati járási kereskedelmi gré
mium is hivatalosan kiküldöttjei utján 
képviselteti magát.

A grémium elnöksége felhívja helybeli 
és vidéki tagjait, akik a kassai országos 
kiállítást megtekinteni óhajtják, hogy az 
erre vonatkozó kedvezmények igénybe 
vétele céljából a grémium titkári hiva
talában jelentkezni szíveskedjenek, ahol 
az erre vonatkozó minden információ be
szerezhető.

Könyvtárak nyári szUnete.
A városi közkönyvtár valamint a Pol

gárikör könyvtára, szokásos, a könyv
tárak rendezésével kapcsolatos nyári 
szünetét ez évben julius hó 20-tól— 
augusztus hó 31 ig tartja. — Felkérem 
a Polgárikor könyvtárának olvasóit, úgy
szintén a városi közkönyvtár tagjai kö
zül azokat, akiknek nem állandó tartóz
kodási helye Rimaszombat, hogy az ál
taluk kikölcsönzött könyveket legkésőbb 
julius hó 21-éig feltétlenül szolgáltassák 
be. — A városi könyvtár olvasóiból 
alakult Könyvbarát Társaság tagjai ré
szére, kizárólag a társaság könyveire 
korlátozva, a szünet alatt Is könyvköl
csönző szolgálatot tartok minden csü 
törtökön délután 2—4 óráig.

Padi Lajos könyvtáros.
A szlovákiai magyar evangélikus 

ifjúság táborozásáról, mely folyó hó 
2-án vette kezdetét s a julius 6-án Ri
maszombatban tartott főiskolás nappal 
s illetve a program szerint julius 9-iki, 
szombati úrvacsoraosztással nyer befe
jezést, jövő számunkban referálunk.

A 60 évesek vacsorája. Pár esztendő 
óta azt a nagyon kedves szokást hono
sította meg a Polgárikör, hogy a 60 
évesek és az azon felüliek között baráti 
összejövetelt rendez és az öreg (Hogy
hogy? Szerk.) urak egy kedélyes va
csora keretében elevenítsék fel a múl
tak édesbús emlékeit. Ezek a vacsorák 
mindig nagyon jól sikerültek s a folyó 
évben julius 23 dn tartják meg a Pol
gárikör kerthelyiségében. — Az aláírás 
gyűjtését a jövő hét folyamán kezdik 
meg.

A Rimaszombati Járási Választmány 
Qlése. Hanesz Emil járási főnök elnök
lésével most tartotta meg rendes ülését 
a rimaszombati járás választmánya és 
képviselőtestülete. Rimaszombat város 
utépitési segély iránti kérvényére 10000 
koronát szavaztak meg, ugyanannyit 
utaltak ki az államvédelmi alapra hoz
zájárulásképpen. A járási gyermekgon
dozó egyesületnek 70.000 koronát sza
vaztak meg értékpapírokban. Előirányoz
tak végül 10—10.000 korona segélyt Ri
maszombat környékén lévő több köz
ségnek.

Agyonnyomta az öntöző autóbusz.
Id. Broczkó József, egykor jobb napo
kat látott rimaszombati cipésziparost, 
aki csütörtökön reggel 8 óra tájban 
vízért a Rimára ment, a városi motoros 
fecskendő és öntözőkocsi halálra gá
zolta. A 72 éves, teljesen süket öregem
ber nem hallotta a Rimára szabályosan 
vízért haladó autó-monstrum vezetőjé
nek tülkölését, a háttal haladó hatalmas 
öntözőkocsi egyik hátsó kereke alá ke
rült, mely a szerencsétlen ember fejét 
teljesen összelapitotta. A halálos bal
esetet szenvedett iparosember tragikus 
kimúlása városszerte őszinte részvétet 
keltett. — A nyomban megejtett rendőri 
nyomozás során jelentkező tanuk vallo
mása szerint az autóbusz sofőrjét, aki 
rendesen tülkölt s a hátul ténfergő süket 
embert nem is láthatta, semmi mulasztás 
nem terheli.

Tűzvész. Sűrű harangkongatás verte 
fel a múlt vasárnap éjjel tizenegy óra 
tájban városunk nyugovóra tért lakossá
gát álmából. A Klein Géza könyvkeres
kedő és könyvnyomda cég Rózsa utca 
3 szám alatti házban levő szedőterme 
melletti bejáróban elhelyezett ócska 
csomagoló anyagok ismeretlen módon

tüzet fogtak, a felcsapott lángok a pad- 
ravezető falépcsőre is átterjedtek, erős 
füstfelhőbe borítván a főtéri kijáratot is.
A kivonult tűzoltóság azonban — a kü
lönböző kaliberű tömlők összekapcsolása 
körüli zavar és fejetlenség elmúlásával 
— a pusztító elem tovaterjedését meg
akadályozta, úgy, hogy nagyobb kárt a 
tetőzet és padiépcső megrongálása és 
elhamvadása folytán csak a háztulajdo
nos szenvedett.

Gondtalanul nyaralhat, ha összes áruszük
ségletét I. K. S. jegyekkel szerzi be, mert 
Így ötven rimaszombati cégnél készpénzáron 
vásárolhat, de csak egy helyen, intézetünk
nél törleszt kényelmes havi részletekben. — 
Az I. K. S. jegyeket beszerezheti az Iparosok 
és Kereskedők Hitelintézeténél Rimaszombat, 
Masaryk-tér 20. ahol készséggel adnak bő
vebb felvilágosítást.

A nemzetközi prágai őszi vásár. A
37 ik prágai őszi vásár 1938. szeptem
ber 2—11-ig lesz megtartva és körül
belül 3000 kiálitó fog azon résztvenni.

Tizennégy napi fogházat kapott a 
kitett gyermek anyja. A kerületi bíró
ság most Ítélkezett Mrázek Erzsébet 
rimaszombati lakos ügyében, aki mint 
ismeretes, a tél folyamán egy rimaszom
bati ház kapujába tette ki újszülött 
gyermekét. A bíróság 14 napi fogházra 
Ítélte s miután vádlott nem jelent meg 
a főtárgyaláson, azt Írásban közük vele.

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

Értesítés. A Polgárikörben folyó hó 
9 én, szombat este és minden követ
kező szombaton este 9 órai kezdettel a 
szabadtéri táncestéket megtartják.

Öngyilkosság. Az elmúlt napokban a 
Dobsina és Telgárt határában folyó pa
tak mentén borzalmas leletre bukkan
tak Kovács és Posubay erdőkerülők 
hivatalos szemleutjuk alkalmával. Egy 
oszlásnak indult holttestet fedeztek fel, 
mely hivatalos megállapítás szerint már 
legalább 8 napja feküdhetett ottan. A 
vizsgálat a nála levő iratokból megálla
pította a személyazonosságot és az ag- 
noszkálásnál is felismerték Gaál Vili 
dobsinai, állásnélküli 28 éves fiatalem- 
berl. A szerencsétlen életuntnál két bú
csúlevelet találtak, egyet az édesanyjá
nak és egyet a menyasszonyának cí
mezve, melyek valószínűleg fényt fognak 
deríteni a borzalmas öngyilkosság hát
terére. A hullát beszállították Dobsinára, 
ahol őszinte részvét mellett helyezték 
örök nyugalomra.

Betöréses lopás. Julius 6-án éjjel egy 
óra tájban ismeretlen tettes feltörte Ru- 
nyay György Tompa-téri csemegeüzle
tének kirakatát és onnan egyes árucik
ket emelt el.— A betörőnek az üzletbe 
hatolását a kulcsosrendőrség őrének 
ébersége akadályozta meg, a tettest azon
ban elfogni nem sikerült, mert még ide
jében a temető felé megugrott. Runyay 
kára azonban megtérül, mivel Üzletét a 
kulcsosrendőrséggel őrizteti, mely inté
zet a betörésből eredő kárát már töb
beknek a teljes megnyugvásra likvidálta.

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

Tiz korona m iatt... Ruzsicska László 
losonci kereskedő a tornaijai országos 
vásáron sátrat állított föl. A törvényes 
helypénzt, amely 10 koronát tett ki, 
azonban nem volt hajlandó megfizetni. 
A vásári ellenőr ezért árujának egy ré
szét elzálogosította, ami annyira kihozta 
sodrából a kereskedőt, hogy tettlegesen 
bántalmazta a hivatalos közeget. A du
lakodásnak rendőri közbenjárás vetett 
véget. Hatóság elleni erőszak címén most 
bűnügyi eljárást indítottak Ruzsicska 
ellen.

Hurokra került kerékpártolvaj. A
rimaszombati államrendőrség a napok
ban őrizetbe vette Bosák Cirill 38 éves 
velká-karlovicei illetőségű, lopásokért 
többszörösen büntetett csavargót, aki 
Bakti községben potom pénzért igyeke
zett túladni egy vadonatúj verseny-ke
rékpáron. A hurokrakerült kerékpártol
vaj beismerte, hogy a gépet Munkácson 
lopta.

A naptárajándékozás nem ütközik 
a tisztességtelen versenyről szóló tör
vénybe. Az utóbbi időben több keres
kedelmi testület úgy döntött, hogy a 
naptárajándékozás a verseny jó erköl
cseibe ütközik. E nézettel szemben meg 
kell jegyezni, hogy amennyiben jelenték

telen értéket képviselő ajándékozásról 
van szó, ez az ajándékozás nem ütközik 
a tisztességtelen versenyről szóló törvény 
előírásaiba. Ennél fogva tehát az Ipar
társulatok és Kereskedelmi testületek 
ilyen értelmű határozatai az ipartörvény 
114. §-ának i) bekezdése alapján nél
külözik a törvényes alapot.

Uj módszer a középiskolai felvételi 
vizsgáknál. A középiskolai fölvételi 
vizsgáknál uj rendszert vezetnek be. A 
diákok a felvételi vizsgáknál nem fog
ják használni a nevüket, hanem számot 
kapnak. Ezt a módszert próbaképen 
azért vezetik be, mert a felvételi vizs
gák előtt a szülők és ismerősök meg
rohanják a tanárokat és protekciót kér
nek, különösen az olyan iskolákban, 
ahol zártszám van és bizonyos létszá
mon felül nem vesznek fel diákokat. — 
Próbaképen ezt a rendszert egyelőre a 
prágai kereskedelmi iskolákban és ke
reskedelmi akadémiákon vezetik be. A 
számozás úgy történik, hogy a diák zárt 
borítékban benyújtja okmányait, a borí
tékra számot imák s a számot meg
kapja a diák is. Nevét nem szabad 
megmondania. — A vizsgáztató tanárok, 
főleg az Írásbeli dolgozatoknál, nem 
tudják, hogy a dolgozatot melyik diák 
irta s még azelőtt kell nekik dönteni, 
mielőtt megállapitnák, hogy melyik szám 
milyen nevet takar. Amennyiben ez a 
rendszer a prágai kereskedelmi isko
lákban beválik, a jövő évben már vala
mennyi csehszlovák iskolában hasonló 
rendszer alapján fogják a diákokat a 
gimnáziumokban és a többi középisko
lákban felvenni, hogy a protekciós rend
szernek véget vessenek.

A kereskedői és ipari pályára ké
szülő ifjúság figyelmébe. A 259. sz. 
ipartörvény a tanonciskolába való felvé
telt akként szabályozza, hogy a szerző
dést kötött tanulók közül minden tanév
ben csak azok vehetők fel a tanoncis
kolák egyes osztályaiba, akik legkésőbb 
október hó végéig kötötték meg tanonc- 
szerződésüket. A később szerződők azon 
tanévben már nem vehetők fel, csak a 
következő tanév elején. Ebből az a hát
rány származhatik, hogy az október hó 
után szerződött, be nem iskolázható ta- 
noncok egy évet elveszítenek, tanonc- 
idejükkel párhuzamosan nem fejezik be 
tanonciskola tanulmányaikat s igy a fel- 
szabadulásuk alkalmával nem juthathat- 
nak a tanonciskolái tanulmányaikhoz, ami 
a fenti ipartörvény értelmében az önálló 
iparjog szerzésének egyik kelléke. A ke
reskedői vagy ipari pályákra lépni szán
dékozó tanulók, illetve azok szülei érde
kében a tanonciskolák felügyelőbizottsá
ga kéri az iskolák vezetőit, hogy az is
koláik növendékeivel a fenti rendelkezést 
megismertetni s figyelmüket arra felhívni 
szíveskedjenek, hogy az iparos vagy ke
reskedői pályákra lépni szándékozó ta
nulók julius, augusztus vagy szeptember 
hóban, de legkésőbb október hó végéig 
kössék meg a tanonczszerződéseiket, 
hogy a következő tanévre a tanoncisko
lába felvehetők legyenek.

A kereskedelmi követelések elévü
lése. A legfelsőbb bíróságnak legutóbbi 
döntvénye szerint a kereskedelmi köve
telések elévülése nem az erre vonatkozó 
számla kiállítási napjától, hanem a 
munka elvégzésének napjától számító
dik, ami azt jelenti, hogy munkaszálli- 
tás iránti szerződéseknél az elévülési 
határidő azon a napon kezdődik, amikor 
a munka elkészült, még ha annak le
szállítása később történt is. Ami az el
évülés megszakítását illeti, emlékezetben 
kell tartani, hogy a mai jogszabályok 
szerint egyes követeléseknek bírósági 
utón való érvényesitésénél az a nap 
mérvadó, amelyen a kérvény a bíróság
hoz érkezett és nem az a nap, amelyen 
a vonatkozó keresetet postára adták.

Bevonják a régi okmánybélyegeket. 
A pénzügyminisztérium rendeletet adott 
ki, melynek értelmében az 1919 és 1925. 
évszámmal ellátott régi okmánybélyege
ket ez év szeptember 30 ig szabad hasz
nálni. E határidőn túl régi okmánybé
lyegekkel ellátott iratokat, számlákat 
úgy kezelnek, mintha nem volnának fe
lülbélyegezve.

Uj rend a szeszes italok eladásá
nál. Nemrég lépett életbe a 86. számú 
1938. évi törvény, amely a szeszeladást 
újra szabályozza. Az uj törvény értel
mében fiatalkoruaknak, azaz 16 éven 
aluli személyeknek semmifajta szeszes 
italt nem szabad eladni, illetőleg csak 
akkor, ha a fiatalkorú nagykorú társasá-
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gában van nyilvános helyeken, vendég
lőkben, kávéházakban stb. Ha a fiatal
korú 16 és 18 esztendő között van, 
akkor csak sört, vagy bort szabad el
adni neki, más szeszes italt nem. Fel
nőtteknek tilos a társaságukban levő 
fiatalkoruaknak nyilvános helyen sze
szes italt adni, illetőleg a 16—18 éve
seknek csak bort vagy sört adhatnak. 
Akik sört vagy bort kérnek, a vendég
lős kívánságára igazolni tartoznak, hogy 
16 esztendőnél idősebbek, akik más italt 
kérnek, kívánságra kötelesek bebizonyí
tani, hogy 18 esztendőnél idősebbek. 
Táncmulatság alkalmából szigorúan ti
los sörön és boron kivfll más szeszes 
italt eladni. Aki a törvény rendelkezései 
ellen vét, azt 10000 koronáig terjedhető 
pénzbírsággal lehet sújtani, behajthatat
lanság esetén pedig 3 hónapig terjed
hető elzárással.

Túlságosan sietünk,
Akármerre nézünk, akármerre já

runk: mindenütt siető emberek ra
ja ötlik szemünkbe. Ezek a sietők 
nemcsak gyorsan igyekeznek cél
hoz érni, hanem valósággal roham
lépésben haladnak. Az már egyál
talán nem is látszik rajtuk, hogy 
valami megfontolás vezérelné őket 
útjukban.

Sietnek azért, mert mindenáron 
meg akarnak előzni másokat. Siet
nek pusztán azért, hogy gyorsasági 
rekordot érjenek el.

Ez a nagy sietség, ez a forszíro
zott gyorsaság az idegek rovására 
megy, sőt az idegeken túl egyéb 
szervekre is pusztitóan hat az ide
ges gyorsaság. Pusztíthatja például 
a tüdőt is, de pusztíthatja, rongál
hatja magukat a járás szerveit, a 
lábakat is.

De mit törődik evvel az, akinek 
olyan sietős az útja, hogy egyedül 
és kizárólag a gyorsasági rekordot 
látszik számbavenni mozdulataiban?

De még ez nem minden. Sokkal 
több is történik az emberi gyorsa
ság fokozásában, amihez képest a 
kézzel-lábbal sietők még ártatlan 
rekordereknek látszanak.

Hol van még az a sok minden
féle gép, amit az ember igénybe 
vesz, ha gyorsaságát fokozni akar
ja?!

Ott látjuk az utcákon a biciklik 
raját, amelyek hárman-négyen, né
ha nagyobb számban is egyszerre 
karikáznak keresztül utunkon, ha 
véletlenül át kell mennünk valahol 
az utcán, kivált forgalmas szögle
teknél.

Mikor arra nézel, azt vigyázod, 
hogy az autók valahogy le ne vág
janak, akkor ott berreg a rohanó 
motorbicikli átható hangja és azu
tán még vágtat egynéhány közön
séges bicikli szinte összekapasz
kodó kapcsolódással.

Mig azon töröd a fejedet, hogy 
miért is jár ma annyi ember gép
keréken, akkor nyugalmadból az 
utca másik végéről közeledő roha
nó autó tülkölése, vagy teherautó 
száguldása ver ki és ha egyet- 
kettőt sikerült szerencsésen elmel
lőznöd, mialatt porfelhő és benzin
gőz vesz körül, orrod nem kis 
bosszúságára. De jól vigyázz, mert 
a másik oldalról, vagy a strandról 
hirtelen elébed kanyarodik egy má
sik autó, amelyre eddig nem is 
figyeltél. Csak mikor elbömböli 
magát, akkor veszed észre a ve
szedelmet, amely a gyorsaságban 
rejlik rád nézve.

A főbb utcákon, a nagyobb for
galmi utakon látható, hogy menyi- 
nyíre igyekszik az ember sietni.

Nem tudom: jól van-e ez igy ?
Régebben belenyugodtunk abba, 

hogy a vasút száguld gyorsan és a 
kinek sürgős dolga van, az vonatra, 
esetleg gyorsvonatra ül és a páros 
vasrudak utjain siet célja felé.

De most a múltnak sietése száz
szoros arányra fokozódott és utón 
útfélen száguldó gépek viszik a 
siető embereket.

Nem tudom: jól van-e ez igy ?
Azt hiszem nincs egészen jól és 

rendén.
Az ember nagyon sok gépet 

használ és nagyon siet életcéljai 
felé.

Úgy gondolom, sok megfontolást, 
sok okos meggondolást elberregnek 
a gépek, amelyek életünket mindig 
gyorsabb és fokozottabb menetre 
késztetik.

Nem látszik jónak és helyesnek 
az élet ilyen siettetése. Nem lehet 
az egészséges és rovására lesz az 
élet egészséges fejlődésének, ha 
annyira siettetjük az életet.

Hátha még a repülőgépek is biz
tosabbak lesznek és nagyobb di
vatba jönnek?!

Hiszen nem találunk abban gán
csolni valót, ha a kultúra haladása 
nemes célok érdekében tétet sietős 
mozgásokat. Lehetnek nemes és 
nagy célok, amelyeknek érdekében 
indokolt a sietés és a gépek roha
nása is. Ha szenvedő, bajbajutott 
embertársainkon segíthetünk a gé
pek hatásos sietésével.

De csak puszta jókedvű sze
szélyből, vagy anyagi haszon túl
zott fokozásáért nem méltó azt a 
nagy rekord rohanást magunkra 
vállalni, amit a gépek száguldozá
sa okoz.

Az ideális emberi élet az lenne, 
hogy ne tömött utcákra zsúfolják 
össze a városi életet, ne rontsák 
ott porral, füsttel, gőzzel a levegőt, 
hanem lakjanak az emberek egész
séges kertekben, fák, virágok kö
zött és ne siessenek száguldó gé
pekkel közlekedni.

Akkor aztán egészségesebb lesz 
az ember, jobb kedve lesz az élet
hez és jobban igyekszik a szeretet 
és kultúra csöndes műveivel fog
lalkozni. Nem gyötrik az idegeit, 
nem rontják a tüdejét a gépek sok
szor szükségtelen rohanásai s ak
kor jobban ráér az ember a jó 
gondolatokra. Z.

Hogyan hosszabbíthatjuk 
meg életünket?

Ősi vágya az emberiségnek, hogy 
meghosszabbítsa az életét. Ma már sta
tisztikai körkérdéseket intéznek a ma
tuzsálemekhez és matrónákhoz, hogy 
mondják el, minek köszönhetik a hosz- 
szu életet. A világ okulni akar.

Van, aki azt Írja, hogy sohse evett 
húst és azért nem kapott érelmeszese
dést. Más viszont csak húson élt és 
érelmeszesedése ellenére is elmúlt száz 
éves. Az egyik bort ivott és nem vizet, 
a másik antialkoholista volt világéleté
ben. Van aki mértékletességre int, olyan 
is akad, aki a kicsapongás szükségét 
hirdeti, mert a hosszú élet titka a vi
dámságban rejlik. Vannak a matuzsá
lemek közt megrögzött nemdohányzók, 
de olyanok is, akik már kamaszkoruk 
óta bagót rágnak. Csak két ember nem 
akad, aki pontosan egyforma életmód 
szerint öregedett meg, mert ha nem is 
ivott alkoholt, mint a másik, ezzel szem
ben kártyás volt és sokat éjszakázott. 
A titok minden csürés-csavarás ellenére 
Is titok marad. Nem tudjuk, hogy lehet 
sokáig élni.

Bulgáriában állítólag azért élnek az 
emberek tovább, mint másutt, mert

rengeteg yoghurtot isznak. Olt tehát 
van valami egyöntetűség az öregedés 
módszerében. Tehát éljünk yoghurton, 
mondjunk le a mi remek ételeinkről, ne 
együnk többé paprikáscsirkét, meg töl
tött káposztát, székelygulyást, meg hal
paprikást, mert a yoghurt egészsége
sebb és megérjük a 120 esztendőt? 
Vájjon hol maradnak az élet apróbb 
örömei, ha berendezkedünk az egyhan
gúságra? Nem tudom, mi inkább egy
szer eszünk paprikáscsirkét vacsorára, 
mint kétszer yoghurtot. Lehet, hogy igy 
jön ki az az arányszám, hogy 120 esz
tendő helyett hatvan körül van nálunk 
az átlagos életkor.

Tegyünk magunknak szemrehányást? 
Vagy mit csináljunk? Ne dohányozzunk, 
mert különben tíz évvel megrövidítjük 
az életünket? Ne igyunk alkoholt, mert 
az alkohol öl, butit és testvérek között 
is elvisz tőlünk ugyancsak tiz esztendőt, 
ha szolidan és mérsékelten is fogyaszt
juk ? Feküdjünk le korán és éljünk 
mértékletesen, mert az éjszakázás is le
vonásba hoz tiz évet? Ne üljünk kávé
házban, mert a füst a tüdő átka. Ha jól 
megy, akkor is újabb tiz esztendő ?

Kiderül, hogyha sokat számolunk, az 
életre nem marad semmi időnk. Csoda, 
hogy még egyáltalában élünk. Viszont, 
ha mindazt csináljuk, amit nem szabad, 
akkor jói élünk.

Valami baj van ezekkel a módsze
rekkel. Csupa tilalomból állanak. A bi- 
csérdisták azt mondják, ne együnk főze
léket. A vegetáriánusok azt mondják, 
ne együnk húst. Az antialkoholisták, 
hogy ne igyunk bort. Valahogy meg 
kellene fordítani a dolgot és amikor a 
hosszú életre készülünk, a matuzsále
meknek ama receptjeit kéne figyelembe 
venni, amely valamit megenged. Egyik 
matuzsálem is megenged valamit, a má
sik is. Az egyik azt mondja, együnk 
húst, a másik, hogy együnk főzeléket, 
a harmadik vizet ajánl, a negyedik bort, 
az ötödik vidámságot, a hatodik ciga
rettát, — szóval az ember lelke nyugodt 
maradhatna, mert úgy élhetne tovább, 
mint eddig. És talán végeredményben a 
nyugalom a fontos, meg a hit, hogy úgy 
élünk, mintha örökké akarnánk élni.

Az embernek önkénytelenül is az 
egyszeri beteg jut az eszébe, akit meg
vizsgál az orvos és előírja a diétát. 
Nem szabad enni fűszeres ételt, nem 
szabad Inni koffeines italt, tilos az al
kohol, tilos a dohányzás, nem szabad 
fölkelni, nem szabad nyugtalankodni, 
mire a beteg kétségbeesve felsopánko
dik : De, kedves doktor, köhögni csak 
szabad ?

így vagyunk mi is a hosszú élet kú
rájával. Minden, ami kedvünkre van — 
tilos. Minden, ami kellemetlen — szabad.

Tehát ahogy tetszik, uraim és höl
gyeim. Lehet választani. Lehet élni száz
húszig és lehet élni hatvanig,

De azért legyünk csak igazságosak. 
Él itt közöttünk egy ember, aki százhúsz 
évre rendezkedett be. — Vegetáriánus, 
antialkoholista, koránfekvő és nemdo
hányzó. Ő a legboldogabb ember, mert 
biztosra veszi a matuzsálemi életkort.

— A hosszú élet titka a mértékletes 
életben rejlik — mondja. — Tökélete
sen boldog és megelégedett vagyok, 
mert hogy sokáig fogok élni. A boldog
ság elhatározás dolga, készülni kell rá, 
mint egy iskolai vizsgára. Egész éle
temben erre a boldogságra készülök. 
Pontosan kiszámítottam, hogy amikor 
lemondok valamiről, hány esztendőt 
nyerek az éleihez.

— Felelne őszintén egy kérdésemre? 
— szakítom félbe.

— Szívesen — mondja.
— Nem jut eszébe sohse, hogy jó 

lenne enni erdélyi fatányérost és utána 
egy kis könnyű bort inni ?

A boldog ember arca egy pillanatra 
elkomorul.

— Bevallom, — mondja — ez sokszor 
az eszembe jut. Tulajdonképen ez a kis 
fatányéros hiányzik a teljes megelége
dettségemből. Néha tiz évet odaadnék 
érte az életemből.

— Hát akkor miért nem eszik ? — 
firtatom tovább.

Értelmetlenül néz rám, az arca csupa 
csodálkozás.

— Hova gondol uram, — mondja 
mély meggyőződéssel — hát csak nem 
adok tiz évet egy fatányérosért ? A 
hosszú élet titka éppen abban rejlik, 
hogy az ember fukaron bánik az éveivel.

Mikor van az aratás ideje?
Tudom, mindenki azt feleli rá, hogy 

júliusban. Hát én erre azt mondom, 
hogy ez nem helyes felelet, mert az év' 
minden hónapjában van aratás, kivéve 
november és december hónapokat.

Sokan megcsóválják a fejüket: „Már 
hogy lehetne januárban aratni?" Pedig 
igy van, melyben nagy szerepet játszik 
a földrész kiimája. Amily éghajlat alatt 
van az illető földrész, olyan korán illetve 
későn van a vetés s e szerint az aratás 
ideje is.

így például: Ausztráliában, Ujsee- 
landban, Chilieben és az argentiniai fen- 
sikon január hóban aratnak, Mexikó, 
Egyptom, Perzsia és Siria májusban arat, 
továbbá Kisázsia északi része, Kina, Ja
pán, Tunis, Algier, Marokkó és Texas.

Júniusban : Kalifornia, Spanyolország, 
Portugália, Olaszország, Görögország és 
Szicília.

Júliusban: Franciaország, Ausztria,
Magyarország, Csehszlovákia és az Ame
rikai Egyesült államok, valamint Jugo
szlávia, Románia, Szerbia.

Augusztusban : Németország, Belgium, 
Hollandia.

Szeptemberben : Skótorszég, Svéd és 
Norvégia, Kanada és Oroszország.

Októberben : Oroszország legészakibb 
része és Finnország.

S P O R T .
F O O T B A L L .

Városi Művek—Törekvés 2:0  (1:0).
Diviziós selejtező mérkőzés Pozsonyban.

Törekvés : Gajarsky — Gyürék, Lőkös 
— Szlovencsák, Szabó, Kocsis — Fuchs, 
Árvay, Horatius, Paskulják, Tromka.

A Törekvés első diviziós selejtező 
mérkőzése balsikerrel végződött. A csa
pat mérsékelt teljesítményt nyújtott, 
amely jóval alatta maradt a Ligeti el
leni mérkőzésen mutatott teljesítmény
nek. Hiába volt a fölény, a csatársor 
meddő játéka miatt minden támadás 
eredménytelen maradt s igy elsősorban 
a csatársor lelkén szárad a vereség, 
amelyből csak Árvay játéka emelkedett 
ki. A védelem megtette a magáét, mig a 
fedezetsorból Szabó tűnt ki.

Fülek! TC—Tamásfalai MSC 3:1 (1:1)
Biró: Hirsch.— Magyar Kupa mérkőzés.

Szépszámú közönség előtt, durva mér
kőzés keretében győzött a komplett di
viziós csapatával kiállott FTC. A győ
zelmet megérdemeltnek kell minősiteni, 
annak dacára, hogy a gólok mind védel
mi hibából születtek. Az FTC mezőny
beli teljesítménye magasan fölötte állott 
a TMSC-nek, azonban csatársoruk gól
készsége nem volt azzal arányban. A 
TMSC az I. félidőben még egyenrangú 
ellenfele volt a FTC-nek s többször ve
szélyesen fenyegették az FTC ingadozó 
közvetlen védelmét, a II. félidőben azon
ban lényegesen visszaestek. Az FTC 
legjobbjai voltak : Hudec, Csukás, Zub- 
ko, Sigmund és Egri, mig a TMSC-ből 
Ofcsárik, Mokány, Molnár I. váltak ki.

A játékvezető nem állott feladata ma
gaslatán, hibát-hibára halmozott s nem 
bírta a játékot erősen kézbentartani. 
Mindenesetre a közönség magatartása is 
hozzájárult zavarbaejtéséhez.

Felelős szerkesztő: R á b e ly  K á ro ly .

Eladd sa ro k -k e rt
a korcsolya-pálya baloldali részén. Cim: 

Stefanik-ucca 23.

Eladd építési telek.
Rimaszombatban Liget-ucca 6. szám 
alatti 236 G -ölnyi telek szabad
kézből eladó. — Ugyancsak eladó 
egy teljesen jó elsőrendű cimbalom.
Érdeklődők jelentkezzenek :

Vasut-ucca 17. szám alatt.

K é ts z o b á s , ö s s z k o m f o r t o s  la k á s

azonnal kiadó
Dr. Dlckmann ügyvédnél Rím. Sobota.

Rimaszombat, 1938. Nyomatott R á b o ly  K ároly könyvnyomdájában (Masaryk-tér 9. szám.)


