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A Mester Ígérete beteljesedett. 
A sokat szenvedett, kereszthalált 
halt, csodálatosan feltámadt s mind
végig a szeretetet hirdető Istenem
ber magukra hagyta az önbizal
mukat vesztett, gúnytól űzött ige- 
hirdetőket, de valóra váltotta hihe
tetlen Ígéretét: eljött a Lélek s az 
an n ak  erejétől ihletettek életbátor
ságra kaptak.

A nekibátorodottak nem retten
tek vissza a rögös utjokban álló 
tövisgátaktól, akadálytorlaszoktól s 
az isteni lélek kiáradása nyomán 
a nemesedésben előre lendült em
beriségnek meggyőző hittel hirdet
ték az Igazságot.

A szivüket betöltött Lélek nem
ismert nyelvek beszélőivé tette a 
tudatlanokat s megértőkké váltak 
a világ minden táján az emberek.

Az igazságért megölt Lélek újra 
éledt és eljött, hogy tüzet gyújtson 
a kihűlt lelkekben s erőt öntsön a 
hitetlenségben, kétkedésben nya- 
valygók szivébe.

A Nyelv, a Tűz, az Erő meg
újította, megszépitette a föld színét 
s az eltévelyedett Embert szellemi 
és erkölcsi értékének felismerésére, 
megbecsülésére serkentette.

Pünkösd tanítása félreérthetetle
nül világos s tisztaságtól kikristá
lyosodott, mint a tüzes nyelvek 
alakjában ragyogón kiömlő Vilá
gosság.

Pünkösd megtanít bennünket hi
tet nem vesztésre a szenvedések 
óráiban, látásra és eligazodásra a 
sötétségben tévelyedések idején.

A múlt vasárnap délelőtt 11 órakor 
tartotta meg a Magyar Nemzeti Párt 
Tornaiján nagy tiltakozó gyűlését a 
gazdasági válság és a mai nyomasztó 
adózási rendszer ellen, a közönség igen 
nagy érdeklődése mellett. Szép látványt 
nyújtott, amint a délelőtti órákban a 
vidék legtávolabb eső községeiből is 
hosszú kocsisorokban vonultak fel a 
gazdák, hogy a népgyülésen felemeljék 
tiltakozó szavukat a mindig jobban és 
jobban rájuk nehezedő nyomorúság és 
elszegényedés ellen.

A gyűlést pont 11 órakor nyitotta meg 
Nagy Sándor orsz. pártigazgató, akinek 
beszéde után Dr. Törköly József országos 
pártelnök, nemzetgyűlési képviselő tar
totta meg politikai beszámoló beszédét.

Megtanít az Ígéretek teljesedésé
ben hivésre, a megfélemlítések el
leni védekezésre, a vagdalkozó 
Sors száz sebet ütő ádáz harcai
ban, kíméletlen tobzódásaiban ret
tenthetetlen bátorságra, a megpró
báltatásokban türelmet és erőt nem 
vesztő kitartásra, lankadást nem 
ismerő bizakodásra.

A Szeretet és Megértés tüzét 
gyújtó Pünkösd azt a tanítást cse
pegteti lelkűnkbe, hogy ezek az 
isteni ajándékok acélozzák meg 
jellemünket a szenvedések alatti 
összeroppanás ellen s szeretettel 
és megértéssel támogatva egymást 
lehetünk csak az isteni rendeltetést 
mindenképpen méltóan betöltő igaz 
emberek.

Magunkrahagyottságunkban, el- 
árvultságunkban vigasztalónk, örök 
biztatónk a Pünkösd tanítása, de 
oltalmazó vértünk is minden táma
dás ellen, amelyet emberi jogaink
tól megfosztásra intéznének megrit
kult sorainkkal szemben.

Pünkösd tanítása az el nem 
csüggedés az Igazság győzelmé
ben, hisz Pünkösd azt tanítja, hogy 
mindenki elnyeri igazságát, mert 
az igazságot nem lehet örökre el
nyomni soha.

Zárjuk hát jóra, szépre fogékony 
lelkűnkbe Pünkösd eltagadhatatla- 
nul tiszta és világos tanítását s 
féltő megbecsüléssel őrizzük meg 
ott mindhalálig, mert ez a legna
gyobb Jóság egyik legszebb, leg
drágább, legbecsesebb ajándéka.

Foglalkozott Dr. Szlávik belügymi
niszternek a vármegyében tett látogatá
sával s szomorúan állapította meg, hogy 
ez a látogatás nem az adatokat gyűjtő, 
a népnek bajait közelről megfigyelni 
akaró s a népnek a panaszait szemé
lyesen meghallgatni kívánó belügymi 
niszternek a látogatása volt, hanem a 
Csehszlovák Agrárpárt egyik vezetőjé
nek kortes körútja, aki a nép bajaival 
egyáltalában nem törődött, deputá- 
ciókat, panaszkodni akarókat egyáltalá
ban nem fogadott, de meglátogatta a 
párt főkorteseit s igy természetesen 
útja nem azt a célt szolgálta, amelyet a 
belügyminiszter utjának kellene szol
gálni. Pedig ha meghallgatta volna a 
népet, megállapíthatta volna azt, hogy

ennek a népnek nincs örülni va
lója akkor, amikor a belügyminiszter 
hozzá ellátogat, mert a belügyminiszter 
ur és pártja, dacára hogy uralmon van
nak, semmit sem tesznek a nép nyo
morának enyhítése végett s a panaszok
kal hozzájuk fordulók mindig süket fü
lekre találnak.

Foglalkozott az állampolgársági, kul
turális és gazdasági sérelmekkel s meg
állapította, hogy ebben a köztársaság
ban hiába minden biztató Ígéret, a ma
gyarság sehonnan nem várhat segítsé
get, saját erejére van utalva s jobb 
jövőjének biztosítása érdekében csak a 
saját összefogására számíthat s csak a 
saját anyagi erejéből teremtheti meg 
azokat az eszközöket, amelyek fennma
radását, gazdasági és kulturális fejlődé
sét biztosítani tudják.

Majd a külpolitikai kérdéssel foglal
kozva, helyteleníti Benes külügyminisz
ternek a német-osztrák vámunió ellen 
megindított kirohanását s a nép érde
kében a gazdasági válság és munkanél
küliség megszüntetése érdekében he
lyesnek tartaná, ha a Csehszlovák köztár
saság is módot keresne arra, hogy vagy 
szerződések, vagy bárminemű megállapo
dás utján csatlakozna ehhez a vámunióhoz

A nagy tetszést kiváltó és zajos he
lyeslésekkel kisért beszéd után Fodor 
Jenő, a mezőgazdasági szakosztály ügy
vezetője foglalkozott a mezőgazdasági 
válsággal, annak okaival, föltárta a ma
gyarságnak az adótörvények és a szo-

Lapunkban részletesen ismertettük 
már az általános házbéradó bevezetésé
vel járó súlyos megterheltetést s ebben 
az ügyben állásfoglalásra, együttes fel
lépésre hívtuk fel a város veszélyezte
tett egész polgárságát. Felhívásunk nem 
volt hiába való, teljes megértésre talált, 
ami a Magyar Nemzeti Párt itteni ve
zetőségének felhívására a többi politikai 
pártok bevonásával megrendezett s fo
lyó hó 16 án délután a helybeli Tátra 
szálló nagytermében tartott gyűléssel 
nyert kifejezést. A többszáz főnyi kö 
zönség részvételével megtartott gyűlé
sen Dr. Törköly József nemzetgyűlési 
képviselő, a Magyar Nemzeti Párt orsz. 
elnöke hatásos beszédében ismertette a 
pénzügyi kirendeltség határozatát, a ház
béradónak a jelenlegi válságos időkben 
fölötte terhes voltát, a válság elmélyü
lését hozó következményeit. Közérdek, 
— mondotta, — hogy az önvédelem 
eszközeit kezünkbe vegyük. A felebbe- 
zésnek sikere csak akkor lehet, ha be
bizonyítjuk, hogy nincs meg a törvény
ben megkívánt bázis a házbéradó be
vezetésére. Részletesen ismerteti a fe- 
lebbezéshez szükséges törvényes indo
kokat, amelyek Riamaszombat közönsé
ge részéről a teljes eredményesség ki
látásával felhozhatók a jogorvoslati el
járásban. Első szükséglet az összes

ciális biztosításról szóló törvény végre
hajtásánál tapasztalt sérelmeit, hangoz
tatta a mezőgazdasági érdekvédelmi 
szerveknek minden politikai befolyástól 
való mentesítését.

A nagy tapssal fogadott beszéd után 
Nagy Sándor országos pártigazgató fog
lalkozott az adókérdés mai rendszerével 
s javaslata folytán kimondotta a nép- 
gyülés, hogy felirattal fordul a kormány
hoz a hátrálékos adók revíziója, mora
tóriuma s az uj adóknak igazságos ki
vetése érdekében.

Utána Mács József jánosii kisgazda 
indítványára a népgyülés bizalmáról s 
törhetetlen ragaszkodásáról biztosította 
a párt törvényhozóit és vezetőit, kimon
dotta, hogy a párt egységét minden 
külső és belső támadások ellen meg
védi, a pártvezéreknek, a magyarság 
érdekében eddig kifejteit munkáját he
lyesléssel veszi tudomásul s kéri a 
pártvezetőséget, hogy tovább is a meg
kezdett utón haladva, igyekezzenek a 
magyarság sérelmeit orvosoltatni.

Végül Dr. Törköly József nemzetgyű
lési képviselő indítványára kimondotta 
a népgyülés, hogy a magyar nép a 
mai gyűlésről nem a pártvezérek ut
ján, nem mint párt, hanem mint nép 
fordul a szlovák néphez s felkéri 
őket, hogy közös gazdasági érde
keink megvédése céljából nyújtsák 
nekünk testvéri kezüket s összefogva 
igyekezzünk megmenteni Szlovensz- 
kót a végveszedelemtől.

lakóhelyiségek újra történő összeírása 
annak kimutatásával, hogy mennyi a 
saját lakott s mennyi a bérbeadott he
lyiség. Ezt az összeírást olyan egyének
ből álló bizottságokkal kell végeztetni, 
amelyek lelkiismeretes munkássággal, 
törvényes és hiteles alakban kimutatják 
a városi hatóság támogatásával, hogy 
az összes lakóhelyiségeknek több 
mint egyharmada nincsen bérbe adva. 
Az összeírás kedvező eredményére néz
ve biztató, hogy a városi hatóság által 
végeztetett tájékozódó előzetes összeírás 
során a bérelt lakóhelyiségek száma az 
összes lakóhelyiségeknek csak az egy
negyedét tette ki. Az első teendő a fe- 
lebbezés elhatározása, azután a háztu
lajdonosok alkalmi szövetkezése s ezen
kívül az összes pártoknak külön-külön 
kérvényezés formájában is megnyilvá
nuló egységes fellépése.

Valaszkay Rezső, a járási ipartársulat 
elnöke és Dickmann Dezső, a kereske
delmi testület elnöke az általános ház
béradó bevezetésével járó sérelem is
mertetése után az előterjesztendő hatá
rozati javaslatot elfogadásra ajánlják, 
köszönetét mondván a Magyar Nemzeti 
Párt vezetőségének a város közönségé
nek érdekvédelmében történt fellépé
séért.

Dr. Törköly József a gyűlés elé a
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'•) Grdmör 1931. május hó 24.

következő határozati javaslatot ter
jesztette :

A Magyar Nemzeti Párt által össze
hívott gyűlés kimondja, hogy a 2687/31. 
számú pénzügyigazgatósági kirendeltségi 
végzés a város lakosainak érdekében 
megfelebbezendő.

A.
A perorvoslati akció érdekében ki

mondja, hogy szükségesnek tartja, hogy:
I. alakuljon meg a háztulajdonosok 

alkalmi szövetsége, amely intézi
1., a felebbezés előkészítő munkáját 

és a város hivatalos ellenőrzése melletti 
összeírást a város négy kerületébe ki
küldendő bizottságok által,

2., gondoskodik a felebbezés elkészí
téséről és

3., a felmerülő költségek fedezéséről.
II. Az alakulás a Magyar Nemzeti Párt 

mai gyűlése után nyomban történjék 
meg és pedig a kitett iveken a részt
vevő háztulajdonosok aláírásával s en
nek befejezése után egy elnök, egy pénz
tárnok, 5 tagú végrehajtó bizottság és 
3 tagú jogi bizottság választása által. 
Egy-egy háztulajdonos egyszersminden- 
korra 4 koronánál többet nem tartozik 
fizetni a költségekre, 1 koronát azonban 
ebből az aláíráskor mindenki lefizet. A 
vezetőség megválasztásánál minden a 
szövetségbe belépett háztulajdonos egy 
szavazattal bir.

Mondassék ki, hogy az alkalmi szö
vetség vezetőségének tanácskozására 
a városképviseletében Gabonás János dr., 
jelenleg a városi titkári tisztet is betöltő 
adóügyi előadó is meghivassék, aki a 
város részéről ez ügyben teljes meg
hatalmazással bir.

Az előkészítendő adatok alapján a 
felebbezés elkészítésével az alkalmi szö
vetség a három tagú jogi bizottságot bízza 
meg.

III. Az alakulás befejezése után az 
összeirási munka lehetőleg már vasár
nap, 1931. május 17-én kezdődjék meg 
és a lehető legsürgősebben, de legalább 
egy hét leforgása alatt fejeződjék be.

IV. Az alkalmi szövetség a felebbe- 
zésben és külön beadványban is kérje 
a házosztályadó kataszternek a város 
közreműködésével történő hivatalos fe
lülvizsgálatát.

B.
A perorvoslati akció érdekében ki

mondja a Magyar Nemzeti Párt által 
összehívott gyűlés, hogy szükségesnek 
tartja, hogy :

1., megkeresi a városunkban lévő ösz- 
szes pártokat, hogy a Pénzügyminiszté
riumhoz kérvénnyel forduljanak, hogy

amennyiben a házbéradó fizetési köte
lezettségének megállapítására nézve a 
törvényesség fennforgása megállapitat- 
nék, a házbéradó behajtása 3 évi kimé- 
leti időre függesztessék fel, úgy hogy 
a 3 év leteltével a 3 évi hátrálék 10 
egyenlő részletekben 10 év alatt kamat 
nélkül legyen beszedendő.

II. Megkeresi egyúttal az említett pár
tokat az iránt is, hogy törvényhozóik 
által ezen kérelem kedvező elintézése 
érdekében járjanak el.

III Megkeresi végül az említett párto
kat az iránt is, hogy Rimaszombat ház
osztályadó kataszterének a város köte- 
lességszerü közreműködése mellett való 
felülvizsgálata iránt kérvénnyel fordul
janak a Vezérpénzügyigazgatósághoz.

A határozati javaslatot a gyűlés elfo
gadta és Perecz Samu indítványára Dr. 
Törköly Józsefnek a gyűlés köszönetét 
szavazott a polgárság érdekében végzett 
munkásságáért.

Ezzel a gyűlés véget ért s az elnök
lésre felkért Dr. Zehery István vezeté
sével kezdetét vette a háztulajdonosok 
szervezkedése.

A nyomban megejtett összeírás befe
jeztével 225 taggal megalakult a ház- 
tulajdonosok alkalmi szövetsége, majd 
a választásokat ejtették meg és pedig 
a következőképpen :

Elnök: Dr. Zehery István.
Pénztárnok : Szoyka Pál.
Végrehajtóbizottsági tagok: Dr. Miha- 

lik Dezső ügyvéd, ifj. Vondra János ipa 
ros, Dickmann László kereskedő, Hrivnák 
András iparos, Demeter István munkás.

Jogügyi bizottság: Dr. Törköly József 
ügyvéd, Dr. Weinberger Rezső ügyvéd, 
Dr. Gyurkovics János ügyvéd.

Dr. Zehery István hatásos beszédben 
szállt síkra a mai nehéz gazdasági hely
zetben súlyos megpróbáltatást jelentő 
házbéradó bevezetése ellen, ismerteti a 
szövetség czélját s a csekély összegű 
tagsági dijakról felvilágositást nyújtva, 
a gyűlést bezárta.

Sichert Károly megértő szavakkal kö
szönte meg lapunk állásfoglalását a 
város közönségének érdekvédelmében.

Ezután az intéző bizottság tartotta 
meg ülését. Megállapították és kijelölték 
a négy összeirási kerületet s az össze
író bizottság tagjait, akiknek munkája 
az általános házbéradó veszedelmét el
hárító felebbezés alátámasztásául szolgál.

Minden reményünk meg lehet arra, 
hogy a mozgalomnak sikere lesz s vá
rosunk az általános házbéradó beveze
tését elkerüli, mert a folyamatban lévő 
összeírás eredménye erre máris fölötte 
kedvezőnek mutatkozik.

eredménye fölött az egyházfő legtelje
sebb megelégedésének adott kifejezést, 
minden tekintetben a legnagyobb rend
ben találva a hármas gyülekezetét. — 
Ebédre az egyházkerület egyetlen női 
presbiterénél: Hámos Antalnénál volt 
hivatalos a püspök és kísérete. Délután 
Rozsnyóra látogattak el a magas egy
házi vendégek, az ottani gyülekezet 
megvizsgálására. A fogadtatás az újon
nan emelt gyülekezeti otthon udvarán 
minden elképzelést felülmúló melegség
gel zajlott le. A fogadtatásnál az összes 
felekezetek vezető lelkészei s a város 
birája, a különféle társadalmi és jóté
konysági egyesületek küldöttségei is 
megjelentek. — A hivatalos vizitáció a 
templomban rendezett gazdag müsoru 
vallásos ünnepély után ment végbe. El
sőnek Szőke István, a rozsnyói egyház- 
község nagy érdemeket szerzett kiváló 
lelkésze ismertette a gyülekezet küz
delmekben gazdag történetét és beszá
molt az utóbbi évek intenzív épitőmun- 
kájáról. Péter Mihály püspök hosszabb 
beszédben foglalkozott a rozsnyói egy
házközség ügyeivel és örömének adott 
kifejezést afölött, hogy a gyülekezet 
a legnagyobb harmóniában dolgozik 
együtt a páratlan agilitásu és nagyké-

Pünkösdi emlék.
... Emlékek éleánek, emlékek szállnak; 

sajognak, eltűnnek, vissza - visszajár
nak. ...

1916. pünkösá szombatja. Embereimmel 
éjjeli szolgálat az oroszok állását 300 
méterrel megközelítő előretolt állásban. 
Jobbról-balról erős éjjeli harc. Ránk is 
sor kerül. Visszatartjuk az ellenséget. 
Hajnaloáik. Felváltás. A 100-sok eltűn
tek a jobb szárnyról. Futólépés; a szár
nyon lógó nyolcaáik százaá megerősíté
sére sietek embereimmel. Újabb parancs: 
visszavonulás. Élénk srapnel-tűzben az 
oldalozó árkon le a Strypához. Átkelés a 
folyón. Újra szembeszállunk a dombhá
ton megjelent ellenséggel. Ránk borul az 
éjszaka. Mindkét oldalon csend. Pünkösd 
vasárnapja virrad reánk. Szakad az eső. 
Sárosak, piszkosak vagyunk, mint a 
malacok. Az ellenség nem tud előbbre 
jutni. Pünkösd hétfő. Gyúr a muszka. 
Alijuk és viszonozzuk a tüzet. Ragyogva 
bukik fel a pünkösdkeddi nap. Bobulince, 
Kujdanow. A háború minden szenvedését 
átélt két nyomorúságos galíciai falu kö
zött kígyózó, frissen ásott, gyatra lövész
árokból nézünk farkasszemet a muszkák
kal. Közöttünk a lomhajárásu Strypa 
ballag medrében. Délelőtt 10 óra. Bobu- 
lincénél élénk puskatüz. Mint óriási kerep
lők kattognak a gépfegyverek. Gránátok 
búgnak, srapnelek sikonganak, puskago
lyók zümmögnek. A Halál látogatására 
várók elszántságával rendületlenül tartjuk 
az állást, a szembenfekvö orosz rajvonal 
moccanni sem tud. Fél 11. Jobbról kétség 
beesetten futó saját katonák. Tisztek és 
bakák. Vad kiáltozások, sirásbafuló jaj
gatások. Fejünk fölött, a lövészárok pe
remén géppuska gyilkos golyózápora 
porzik. Viszonozzuk. Meghökkenünk: há
tulról is jönnek lövedékek. Oda is kül
dünk forróra izzott puskáinkból választ. 
Hiába. A felgöngyölített front lógó szár
nyává váltunk. Minden összeköttetés meg
szakadt. Élénk tüzérségi párbaj. Pergő
tűz. Az ellenség puskatüze hirtelen meg
szűnik. Lövészárkunk szélén szuronyos 
muszka katonák. Hátunkba lőnek. Elölről 
megindul az ötszörös orosz rajvonal és 
— foglyok lettünk. Átuszás a Strypán, 
Laskomir, Chmielowka, Trembovla, Hu- 
siatyn, Konopnice, Proskurow, Kiew, 
Moszkva, Nizny-Nowgorod: két évig tartó 
hadifogság a Volgaparti világvásáros 
városban....

pességü lelkészével, aki méltó folytatója 
annak a belmissziós munkának, amit 
Réz László alapozott és kezdett meg 
úttörő akaraterővel. A lélekemelő temp
lomi ünnepély este 9 órakor ért véget.

Másnap Sziliczén tett látogatást Péter 
Mihály püspök és kísérete, a gömöri 
lelkészek nesztora, a félszázad óta lel- 
készkedő sziliczei és borzovai egyháza
kat 34 éve kormányzó Nagy János eklé
zsiáján. A 80 éves lelkipásztor megha
tott szavakkal köszöntötte az ősz egy
házfejedelmet, aki a fogadtatás után 
megtartott ünnepi istentisztelet ellátá
sával megtartotta a hivatalos vizsgála
tot, legteljesebb megelégedésének adva 
kifejezést a látottak és hallottak fölött.

A rozsnyói, illetve a sziliczei egyház
látogatásokkal befejeződött a tiszán- 
inneni kerület gömöri egyházmegyéjé
nek hivatalos bejárása s most a 66 
egyházközség megvizsgálása után pün
kösd utánig szünet következik, ameny- 
nyiben a szlovenszkói kerületek püs
pökei e héten Prágában tárgyalnak, az 
ünnepek lezajlásával, körülbelül junius 
közepe táján azonban újból folytatni 
fogja egyházlátogatásait Péter Mihály 
püspök, amikor is a tornai és abauj egy
házmegye községei kerülnek majd sorra.

... Emlékek élednek, emlékek szállnak, 
sajognak, eltűnnek, vissza-visszajárnak.

Ünnepi istentiszteletek sorrendje a
rimaszombati ref. egyházban: Ünnep 
első napján délelőtt prédikál: P é t e r  
M i h á l y  püspök-lelkész. Ágendázik : 
S é r a  L á s z l ó  segédlelkész. — Ün
nep első napján délután, valamint má
sodnap délután : N a g y  S á n d o r  ün
nepi követ hirdeti az igét.

Ünnepi szolgálat a postán. Pünkösd 
hétfőjén a postán ünnepi szolgálat lesz.

Orvosi hir. Dr. Zeidner Győző sza
badságáról visszaérkezett és rendeléseit 
újból megkezdte. — Rendel a Liecebny 
Fond és a magánalkalmazottak beteg- 
segélyzője tagjai részére is. — Quarz 
és diathermia-kezelés.

Eljegyzés. Rothman Erzsébet Tornaija 
és Dr. Klein Sámuel orvos Rimaszombat 
jegyesek. (M. k. é. h.)

Rimaszombati magyar iró — szlo
vák nyelven. A szlovenszkói mükedve- 
lő-gárdák nagy népszerűségnek örvendő 
színpadi szerzője: Padi Gyula legna
gyobb sikereinek egyikét a „Veszede
lem a házban" cimü színmüvével aratta. 
A magyar községek műkedvelői évek 
óta műsoron tartják Paál Gyulának ezt 
a közkedvelt darabját s igy nem csoda, 
ha a jóízű népszínmű hire a szlovák 
műkedvelők közé is eljutott. Az általá
nos óhajnak engedve a szerző hozzájá
rult a darab szlovákra ültetéséhez s a 
szlovák nyelvű „Veszedelem a házban" 
rövidesen meg is jelenik.

Kereskedelmi Testület közgyűlése.
A Rimaszombati Kereskedelmi Testület 
folyó hó 31-én, délelőtt fél 11 órakor 
tartja saját helyiségében évi rendes 
közgyűlését a következő tárgysorozattal, 
melyre a testület összes tagjai ezúton 
is meghivatnak. — 1, Elnöki megnyitó.
2. Múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvének 
felolvasása és hitelesítése. 3. Az elnök 
jelentése a testület múlt évi működésé
ről. 4. Az évi zárszámadás és vagyon
mérleg beterjesztése. 5. A folyó évi 
költségvetés megállapítása. 5. Esetleges 
indítványok.

té r  M i h á l y  református püspök 
uöri egy házlátogatását befejezte.
j n m n r i  P 0 r v t l á 7 r n p o v p h p ,7 i o r i r x ' j A  i c l / r * 1 ó H a  l W i l H o n i  m o r f  í f i n c ó r r  o i K u nA gömöri egyházmegyéhez tartozó 

községek hivatalos meglátogatása során 
a múlt héten Pelsőcz, Horka, Berzéte, 
Rozsnyó és Szilicze egyházközségeiben 
végzett püspöki vizitációt Péter Mihály 
református püspök. Pelsőczre Tornallyay 
Zoltán egyházkerületi főgondnok, Dusza 
János gömöri esperes és Papp József 
titkár kisérték az egyházfőt, akit a köz
ség határában díszes bandérium, az ősi 
templom előtti téren pedig hatalmas 
diadalkapu várt. — A község nevében 
Pápezsik Andor biró köszöntötte első
nek a püspököt, átnyújtva neki a kép
viselőtestület díszközgyűlésének üdvözlő 
iratát. A fogadtatásnál százakra menő 
ünneplő közönség gyűlt egybe s a for
malitások lezajlása után a hivatalos 
vendégek harangzúgás közben vonultak 
a templomba, ahol ünnepi istentisztelet 
végeztével a püspöki vizitáció lefolyt. 
A szép múltra visszatekintő egyházköz
ség ügyeinek megvizsgálása azzal a 
szomorú megállapítással végződött, hogy 
a szinmagyar eklézsia három népisko
lájának egyikét az állam szlováknyelvü 
iskolává szervezte át és abban ötven 
tanköteles magyar ajkú református gyer
mek nyer oktatást. A püspök nyomaté
kosan hangsúlyozta, hogy minden iskola
köteles saját anyanyelvének megfelelő 
iskolába való és ezt az elvet nemcsak 
törvényeink szankcionálják, hanem maga 
az iskolaügyi miniszter is csak nem
régen tett nyilatkozatot, hogy ennek az 
elvnek minden tekintetben érvényt sze
rez. Szigorúan felhívta a püspök a szü
lőknek figyelmét, hogy minden magyar 
reformátusnak egyháza iránti köteles
sége gyermekét magyarajku református

iskolába küldeni, mert az ifjúság a jövő 
veteményes kertje és a jövő fundamen
tuma. Többszörösen hangoztatta az egy
házfő, hogy felszólalásával nem az ál
lami iskola létesítése és nem az állam 
törvényei ellen akar izgatni, csupán 
egyházának és egyháza tagjainak tör
vényben biztositett jogait kívánja meg
védelmezni és respektáltatni.

A gömöri egyházmegye legelesettebb
nek látszó egyházközségét Horkát dél
után látogatta meg a püspök kíséreté
vel. A múltban elkövetett adminisztrá
ciós hibák most bontakoznak ki egész 
meztelenségükben a kis horkai gyüle
kezetben s a jelen sivárságába csak az 
önt reményt, hogy az egyházközség zö
mét alkotó gazdák törhetetlen hűséggel 
támogatják az újjászervezés munkájában 
uj lelkészüket és tanítójukat. A vizitá
ciót megelőző fogadtatás melegsége és 
a megnyilatkozott érdeklődésnek inten
zitása egy szebb jövő perspektíváját 
vetítették a jobb sorsra érdemes gyüle
kezet elé.

A berzétei látogatás a gömöri hiva
talos körútnak egyik magasan kiemel 
kedő momentuma volt. Baraxa Lajos itt 
mindhárom és pedig a berzétei, berzéte- 
kőrösi és rudnai egyházközségek nevé
ben fogadta az egyházkerület fejét és 
kíséretét, díszes bandérium, százakra 
menő közönség és a leánykör, valamint 
az iskolásgyermekek sorfala előtt, a 
lelkészlak szomszédságában emelt ha
talmas diadalkapunál. Az ünnepi isten- 
tisztelet után, amelyet itt is, épugy mint 
a gömöri hivatalos egyházlátogatás so
rán mindenütt, Péter Mihály püspök 
végzett, lezajlott a vizitáció, amelynek

Értesítés. Van szerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. közönséget, 
hogy az elismert hírnévnek örvendő SZOYKA-árúház

sport-, já ték ', gyerm ekkocsi-, d íszm űáru-, bőr önd
ós u tazási, v a la m in t tech n ik a i c ik k ek  osztá lyá t

az eddigi helyiségben saját nevem alatt fogom tovább vezetni.
Célom: a n. é. közönséget a mai kor igényeinek mindenben megfelelő, legjobb 
minőségű áruval, a legolcsóbb árak s a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett 
kiszolgálni és mélyen tisztelt vevőim megelégedését magam részére kiérdemelni. 
Abban a reményben, hogy szerencsém lesz a n. é. közönség támogatását vállal
kozásomhoz megnyerni, kérem minél gyakoribb látogatásaikat és vagyok

teljes tisztelettel: K E R C SIK  LÁSZLÓ.

... Tizenöt esztendeje éppen. Pünkösdi 
emlék...



1931. május hó 24. G 5 m 6 r 3

S Z E R E L M E S  S T R Ó F Á K .
A z é n  e g y e t le n  b ű n öm .

Magam ebédjét már mással megetettem, 
de a más falatját soha el nem vettem.

Sokszor adtam fillért koldúsnak, szegénynek, 
de nem voltam irigye idegen kenyérnek.

Sokszor adtam másnak gyógyfűvet, tanácsot, 
engem elmellőznek, ha vigaszra várok.

Nem vittem senkinek mérget, veszedelmet, 
tőlem elloptak már éneket, szerelmet.

Nem öltem meg senkit, nem bántottam senkit, 
mégis kerülnöm kell mindent és mindenkit.

... Egyetlen bűnöm van, ez lesz az én vesztem: 
Violám, a lelked nagyon megszerettem !

így van.
Én:
apró bánatfelhő
vagyok a tiszta ég peremén.
Te:
a napkorongnak vagy 
dédelgetett gyermeke.

Életem :
meghúzódva álmodozni 
csendben, egyedül, védtelen. 
Életed:
teljesedve látni reményből 
szőtt szép álomképeket.

Sorsom:
megtörve visszakúszni 
az égig érő reménytornyon. 
Sorsod:
az élet nagy halastavában 
jól vetni el minden horgot.

,.Piperka4ko
Irta : Plentzner Frigyes.

Tréfás ember volt mindég Lajos bácsi. 
Társasvadászataink fénypontját képezte, 
ha az öreget kitudtuk csalni, neki vi
szont egy ilyen szabadban töltött nap 
valóságos lelki szükség, igy aztán „köny- 
nyü Katót táncra vinni" vadászataink 
a kölcsönös jó kedv jegyében, az igazi 
gondatlan mulatságok voltak. — Egy- 
egy ilyen vadászatra azonban, mindegyi
künk készített valami jó zaftos, vagy 
legalább is színes történetet, mely a 
legutóbbi időben Lajos bácsival történt, 
vagy amelynek ő volt a főszereplője.

Az már például általa sem tagadott 
tény volt, hogy a nyulat veszedelmesen 
támadó duvadnak minősitette, miután 
egy alkalommal sebzett nyula,— véde
kezésből, — két lábra állott s amint 
felényult, hogy megfogja, hatalmasan 
összekarmolta jó táplált, kis kezét. Ettől 
a naptól kezdve inkább háromszor, 
négyszer lőtt a még csak egy kicsit is 
mozgó nyulba, de a föld minden kin
cséért sem emelte volna fel.

Hátha még harap is I ?
Ma különös jó kedvében volt Lajos 

bácsi. Holnap dereski vadászat!
Dereski vadászat 1 Vadászreményeink 

ringatója, a gondatlan együttlét megtes
tesítője, az ideális vadászterületek fes
tett képe, lankás kis dombjaiddal, nap
sütéses hegyoldalaiddal, vaddus vágá
saiddal — kis Deresk, emlékszel e rá — 
hányszor vertük fel berkeidet ? Hány
szor száguldott át sűrűségeiden a kö
pök hada? Hány lövést küldött nemes 
vadász, nemes vadjaidra és hányszor 
verték vissza regényes völgyeid a bol
dog hallalihót?

Bizony te is csak úgy sorakozol em
lékeink közé, mint az elhagyott üres 
fecske fészek...........

Erre a vadászatra készültünk.
Este a kaszinóban kél körrel rövidebb 

lett a kaláber parti, a felszolgáló fiú 
három deci borral kevesebbet hozott, 
mindenki iparkodott hazafelé, mert hát 
ki kell aludni magunkat, hiszen reggel 
koránkelés s találkozás a dereskiben.

Ránk virradt az álmos kis városi reg
gel. Kövér hópelyhek hullanak az itt-ott 
pislogó, vörösfényü villanylámpák fé
nyében s bizony ez a puha, meleg hó
lepel alaposan lefokozta annyi lázzal 
felépített vadász reményeinket. Itt is ott 
is tompán koppan az állomásra igyek
vők sietős lépése s ezek a koppanások 
messze belevágnak az alvó kis város 
polgárias csendjébe.

Valahol kutyák ujjongó csaholása hal- 
ik. Most indul velők Janó, az elmarad-

Pengetem a lantom.
Mint szomjasak a csapot, 
mint bűnbánók a papot: 
úgy kerestelek téged.

Mint színházban a művészt, 
mint cirkuszban a bűvészt: 
úgy csodáltalak téged.

Mint búzaföldek az esőt, 
mint húszévesek az erőt: 
úgy kívántalak téged.

Mint énekes a hangját, 
mint poéta a lantját: 
úgy féltettelek téged.

... Mint csalódott a csókot, 
mint vigéc a rossz bótot; 
úgy felednélek téged.

Vágh Tamás

hatatlan kutyabocsátó. Ezek a hü álla
tok már tudják, hogy ma leszabadulnak 
a rabláncról, ma övék az erdők végte
lenje, ma szabadok lesznek és nagyon 
boldogok. Ezt a boldogságot ujjongják 
bele a hajnali csendbe, a libegve hulló 
fehér hópelyheknek, a láthatáron árny
ként elnyúló fekete erdők felé.

*
Az állomásra mind többen és többen 

jövünk össze s mire kis vonatunk nagy 
szuszogva bedöcög, dacára az elromlott 
szép vadászidőnek, mint a hóval mes
terségesen behintett Mikulások, együtt 
vagyunk mi valamennyien.

Legutolsónak száguld be Lajos bácsi.
— Kérlek Susukám — fordul az ál

lomás főnökhöz — ne indítsd még a 
vonatot, lenne egy kis dolgom.

— Pont most a vonat indulása előtt 
egy perccel van neked egy kis dolgod?
— kérdi fidélis állomás főnökünk. — 
Mi az s meddig tait ?

— Hát kérlek jegyet kell még válta
nom. Légy kegyes, Susukám s add ki.

Megkapva jegyét, közénk szalad La
jos bácsi. Hóval belepett alakja mo
solyt váltott ki mindannyiunkban, azon
ban Bandi nem bírta ezt ki hangos ne
vetés nélkül.

— Mit nevetsz, te bolond? kérdi La
jos bácsi.

Bandi az öreg bajuszára mutatott, me
lyen máskülömben s különösen igy reggel, 
a gonddal kikötött bajuszon, valóságos 
kis hókupok díszelegtek.

— Nézzetek oda, hát nem olyan mint 
két miniatűr ökörszarv?

— Te nyálas, hát tehetek én arról, ha 
a te éretlen arcodon még rendes bajusz 
sem nőhetett a — replikáz Lajos bácsi.
— Igen ez bajusz, Grassalkovich bajusz, 
jegyezd meg magadnak és csendben 
légy, mert kidoblak a vonatból.

Alig néhány perc, már is ott vagyunk 
a legközelebbi falusi perces megálló őr
háznál. Gyorsan felcihelődünk s még a 
vonat el sem hagyta megálló helyét, mi 
már is ott bandukolunk a csendes, puha 
hóval borított országúton, a dereski kis 
Pogány felé.

A hóhullás lassan alább hagyott. Mind 
apróbb és apróbb pihék hullongtak s 
mire találkozó helyünkre értünk már 
csak finom, ezüst porszerü sziporka 
szitált.

A kibontakozó reggeli világosság gyö
nyörű képet tárt elénk.

Szüzfehér puhaság mindenütt.
A puha hóval borított fiatal tölgyek 

szomorúan, megadón hajtották meg 
büszke kis fejüket s ott a puha takaró 
alatt súgtak, búgtak egymásnak, hogy 
ugyan gyönge, vékony derekuk meddig

bírja még igy, meggörnyedve elviselni 
ezt a nagy terhet, ezt a nagy kínt. Az 
itt-ott elszórtan égbetörő fenyők fehér 
hóba burkolva, úgy néztek ki, mint a 
vastag oltári gyertyák egy albastrom fe
hér kápolnában.

Amott egy támadó jeges medve. Két 
előrenyujtott első lábán ott feketéiének 
a fekete karmok, tátott szájában rnesz- 
sziről látszik a sötét, mély torok. Ijesztő 
alak, pedig csak egy jámbor galagonya 
bokor, egy rajta-száradt sötétebb lomb
csomóval.

A megvetett boróka, most hófehér 
királyi trónus, az előtte nőtt bogáncs, 
apró kis apród, ki térdet hajt e magas 
szék előtt. A kökény össze-vissza ku
száit galya, finom szövésű velencei csipke 
fátyol. A földönfutó szederinda, tejfehér 
hullámzó tenger. Messzebb bizar árká
dok, hófehér girlandok szövődnek egy
másba, a hegytetőn épült kristály gloriett 
körül s a tündérpalota minden ragyogó 
fehérsége övez minket, amint ebbe a 
szüzfehér némaságba lépünk.

— Hát neked miféle puska lóg a vá- 
ladon? Kérdi Bandi Lajos bácsit.

— Micsoda puska? Ez nem puska, 
öcsém, ez fogalom ! Tanuld meg, mert 
rád fér, ez egy Piper Kronen-Gewehr. 
Röviden, kitaláltam neked, hogy az a te 
parányi eszed is megtarthassa: „Piperka". 
Ha ezt a puskát szólni hallod, egész 
nyugodtan haza üzenhetsz, hogy készít
sék el a finom piritotthagymát, a finom 
őzpörkölthöz, természetesen feltéve ha 
rendesen viseled magad, ellenkező eset
ben tied lesz az őz szalmia. Külömben 
— ezt igy is, úgy is megkaphatod.

— No attól ugyan éhen halhatnék, 
amit te ezzel a Terka vagy mifene pus
kával lősz, mert a puska jó lehet ugyan, 
azonban a te válladon — s ebben iga
zad van — ez csak egy fogalom. Mert, 
hogy te a futtában jövő őzet meg nem 
lövöd, azt mindenki jól tudja, én azon
ban még azt is feltételezem róiad, hogy 
az őz dübörgésétől világgá szaladsz. 
Akkor pedig, hol lesz a szalmi ?

— Szalad a nyavalya 1 Morgott Lajos 
bácsi s huszáros léptekkel poroszkált 
mennél messzebbre ettől az éles nyelvű 
Banditól, de lelkében ott égett a szörnyű 
elhatározás, hogy történjék akármi, ma 
nem fog „tussolni".

És jött az első hajtás. A kutyák ebben 
a puha és friss hóban keservesen fel
vettek egy őzet és megszólalt a „Pi
perka". És szólt ismét....... A kutyák
vigan csaholtak tovább, Bandi kacagott 
és Lajos bácsi káromkodott. Szívből ka
cagott az egyik és szívből, mély szív
ből káromkodott a másik.

Ez az egyetlen hajtás nagyon hosz- 
szura nyúlt. A kutyák a frissen hullott 
hó miatt semmi újabb nyomot sem 
vettek fel s otthagyva a messzire elhaj
tott egyetlen őzet, nehéz, küzdelmes 
ide-cda keresgélés után kivergődtek az 
általunk taposott nyomokra.

Kisebb-nagyobb csoportokba verődve, 
az élet ügyes-bajos gondjait emlegetve, 
húzódtunk a legszebb „hajtás", a déii 
tanya felé.

Ott már lobogott a tűz. A máglyába 
rakott fahasábok sírva, kacagva csepeg
tették ki az ősszel magukba szítt eső
vizet s csak lassan lobbantak hatalmas 
lánggá, mely felcsapott a fehér palota 
csipkés menyezetéig.

Előkerültek a hátizsákok s ki itt, ki 
ott csomagolgatta ki az otihonról hozott 
déli falatokat.

Lajos bácsi még nem volt köztünk. 
Nyilván az őz nyomait vizsgálgatta, 
mert hát képtelenség, hogy az odatartott 
„Piperka" nyomán ne serkedne egy-két 
vércsepp. Pedig bizony nem serkedt, vi
gan, egészségesen ment az őz tovább.

Javában folyt a falatozás. Ott nyárson 
pirult a szalonna vagy füstölt kolbász, 
itt egy pléhdobozban Totyogott a kon- 
zerv-gulyás vörös, paprikás leve. A le
vegő lassan megtelt különféle finom 
illatokkal, legjobb illatot árasztott azon
ban az a valami, amit Bandi egy csajka
tetőben kevergetett nagy buzgalommal.

Orrcsiklandó, finom pirított hagyma
szag volt ez, melyet Bandi szó nélkül 
kevergetett, kevergetett.

Ringó léptekkel, arcán a bűntudat 
kifejezésével, gyanakvó, sejtő ábrázattal 
megérkezett Lajos bácsi. Nem kérdez
tünk tőle semmit, viszont ő sem igye
kezett magyarázni semmit, hanem, mint 
aki a legjobban végezte dolgát, közénk 
telepedett, háromlábú kicsi székén.

A levegőben terjengő hagymaszag, 
mind orrcsiklandóbb és orrcsiklandóbb

lett. Orrbakapta ezt Lajos bácsi is s 
erre a finom illatra felfigyelt. Szimatolt. 
Ez a szimat azonban nem volt amolyan 
közönséges szaglálódás, ebben a szimat
ban benne volt minden, amit e percben 
egy háborgó lélek orrával kifejezhet. 
Volt ebben vád önmaga iránt, szégyen
érzet, a lefőzés teljes tudata, az irónia 
hirtelen megértése és ott lappangott 
ebben a szimatban a bosszú szörnyű 
fúriája.

A megdermedt csendben, melyet csak 
a tűzre dobott nyirkos faágak sistergése 
s a kutyák egyhangú szűkölése zavart, 
vészt jósló arckifejezéssel emelkedett 
fel székéről az öreg s mint egy haragvó, 
de kimért lépésű furia közeledett Bandi 
felé, ki viszont látva ezt a szörnyű szi
tuációt, őnkénytelenül odébb húzódott.

Egy pillanat s odaért a tűzhöz. Azt 
egyhangúlag megállapítottuk, hogy soha 
életében nem rúgott akkorát Lajos bá
csi, mint most ebbe a csajka tetőbe, 
mely orrcsiklandó illatával együtt mesz- 
sze röpült a puha hó felett. Ez a rúgás 
bármelyik notórius futballozónak is be
csületére vált volna.

A pirított hagyma szétfrecscsent s 
csak a sistergő hó jelezte, hogy itt is, 
ott is lehullott egy-egy csöppje a forró 
szalonnazsirnak. No ebből ugyan nem 
lesz többé pörkölt soha !

Egetverő kacagás tört ki belőlünk, ki 
jobbra dőlt, ki balra. Volt olyan, ki 
hasát fogva, maga körül forgott, volt ki 
kacagás közben úgy vágta hátba szom
szédját, hogy ennek torkába ugrott egy 
turóskenyér darab s hosszú időbe tel
lett, mig ezt fuldokolva kiköhögte. A...z 
akkora szájat nyitott nagy nevettében, 
hogy görcsöt kapott az arcába, száját 
nem bírta becsukni, szeme kidülledt s 
nyöszörgése hirtelen tébolyra emlékez
tetett. Puskás, hátizsákhordó, kutyabo
csátó dűlt, kacagott hanyat-homlok, még 
a kutyák is fölvonitottak a nagy viga
lomra.

Csak Lajos bácsi volt szörnyű komoly. 
Nyugodt léptekkel ment a helyére s 
Grassalkovich-bajusza alatt csak annyit 
morgott:

— Ebadta kölyke ! Azért mégis csak 
„Piperka" a „Piperka" 1!

Emlékek ösvényén.
(Egy leány naplójából.)

R .. . t ,  1931. tavasz.
... Olyan érzelmekről, melyek igazak, 

mélységesek, Írni, beszélni nem szok
tunk. A melyek most az események sú
lya alatt kitörve lelkemből, betűkké 
formálódnak, feljegyzem itt, de azokról 
beszélni nem hallott senki.

Ha egykor olvassa ezeket Az, akihez 
szólok, tudom, megérti, hogy most nem 
tudok oly némán maradni, mint akkor, 
mikor először elment. Azóta mindeddig 
élt lelkem mélyén titkosan és biztosan 
a tudat, hogy egyszer el kell jönnie az 
időnek, amikor szólunk egymással mind
arról, ami szép volt a múltban és a je
lenben ; kedves, nem feledett érzelmek
ről, mik akkor egy életre szólónak tet
szettek. Ezzel a tudattal hallgatagon 
vártam és vágytam, egyszer megkérdezni 
Attól, ki egyedül felelhet életem nagy 
kérdésére : miért lett igy ?

S most, hogy eljött s igy jött el, 
ahogy sohasem gondoltam, megsemmi
sülve látom a reményét is annak, hogy 
ezután kérdezhessem és érzem, többé 
már nem jöhet semmi. Megérti, hogy 
ez a cinikus játéka a sorsnak felújított 
lelkemben mindent s bárhogy akarom 
legyőzni, újra és újra vágyom eriől be
szélni.

Eljött az idő, hosszú távoliét hangta
lan némasága után, közel jutottunk s 
mégis távol maradtunk egymástól. Ma 
sem találok erre szavakat. Egymás kö
zelébe lenni végre, vágyni, sóhajtozni, 
beszélni egymással s mégis, — szó sem 
eshetett köztünk. Elment. Nem tudha
tom, milyen érzelmekkel ment el ; váj
jon gondolt-e arra amire én? Az első 
eltávozására, ami épp oly hirtelen jött, 
mint ez ! 1 S ugyan hogyan emlékszik 
arra, mi köztünk történt, ugy-e mint én? 
Mennyi kérdés és hol rá a felelet?!

Amikor kicsinek s talán kicsinyes
nek érezve itt mindent, tele ambícióval 
künn a világban küzdésre, a célért elő
ször elment, igy búcsúzott: Ha elmen
tem is, gondoljon rám.

— Emlékezik? E szavak, de még in
kább eltávozása ébresztett öntudatra,
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tudatára mindannak, mi eddig meghatá
rozatlanul, sejtelemként élt bennem.

Nekem is voltak magasröptű gon
dolataim, szűk volt itt minden, lázadoz
tam, akartam, — de maradtam. Ez a 
leánysors ! Az érvényesülés, a diadal a 
sorson, ritkán adatik a nőnek. Mialatt 
ott az idegen világban küzdött, én itt 
gondolataimban követtem csak, s óhaj
tottam hallani a hirí: célt ért! Vissza
jön akkor s boldog voltam a gondolat
ra, hogy fog örülni, hogy bár azt ta
lálja, akit itthagyott, mégsem azt, mert 
a gyermekleányból nő lett, akinek szi
vében, lelkében mindazt megtalálja, ami 
az Élet szépségét, értékét adja. — És 
bár fájt a rövid boldogság után a hir
telen elválás, — hisz alig hogy egy
másra találtunk — olyan gazdag voltam 
érzelmeimben, hogy az nyugodttá, szinte 
gondtalanná tett. Tudtam örülni a fiatal 
évek változatos örömeinek, amik nem 
érintették bensőmet, ott csak egy kép 
élt: az első találkozásunk! Szinte most 
is magam előtt látom, amikor legelő
ször felém közeledett, rám nézett mély
séges tekintettel, ami alatt szédülni 
éreztem magam. Ez volt, ami betöltötte 
az űrt, amit távolléte okozott, — ehhez 
menekültem, ha bántott egy-egy gondo
lat, mert hisz közben múltak az évek s 
én semmi hirt nem kaptam visszajöve- 
teléről. Hogy halkult bennem a kedv, 
már nem érdekeltek úgy az apró szó
rakozások, egyre jobban vágytam egye
dül lenni gondolataimmal. Kezdtem 
érezni, hogy az első szerelem — sor
som lett! Bár ez kevés ember életében 
van igy, később egy harmonikus élet, 
vagy egy nagy, mindent betöltő szen
vedély feledteti szivünk első érzéseit, 
és mégis vannak olyanok is, mik oly 
mélységesek, hogy velünk halnak meg, 
csak a kiválasztott „egy“-ben látjuk 
boldogságunkat s ha ideig-óráig érdekel 
is más, idegen az, távol áll érzelmeinktől.

Hogy semmi hirt nem vettem, lassan 
megismertem a kételyt; kezdtem arra 
gondolni, már elfeledte a bucsuzását. 
Nem kérdeztem soha, senkitől, nem osz
tottam meg titkomat senkivel, annak 
öröme, bánata kizárólag enyém maradt. 
A derű, nyugalom elhagyott olykor s 
ekkor megtudtam, hogy már nem jön 
vissza. Célt ért s egyben a maga egyéni 
életét is megtalálta ott. Hideg dér érin
téseként megütötte lelkemet a hir s bi
zony lélekfájást okozott. De tovább is 
egyedül, befelé küzdöttem, nem értettem, 
miért lett igy? Vágytam kérdezni, tudni 
s nem beszélhettem azzal, akivel akar
tam ; mások is megmondották volna, 
voltak, akik tudtak uj életmenetéről, de 
nem bírtam szólni, feltárni szivemet, hogy 
szánakozzanak talán, vagy örvendjenek?

így őriztem a titkom akkor is, mikor 
csaknem elviselhetetlen volt a z ! Szótla
nul hagytam mindazt, ami történt, csak 
az életirányomat vesztettem e l ! Olyan 
kuszáit, célnélküli lett minden. Mi jöhe
tett más, mint a magambavonulás? Ezt 
nem értette senki s mindenütt ott volt 
a kérdés: miért? Nem értettek a közel
állók, még kevésbbé a távolabbiak, nem 
értettek, mert nem ismertek. Ki tudhatta, 
mi van belül? Egy poéta analizált, jel
lemezett legmegközelitőbben engem és 
elkövetkezendő sorsomat. Itt idézem :

Hideg vagy, diszkrét, az arcod szenvtelen, 
Szemed ragyogása mégis másról beszél.
Arról, hogy a lelked csók után reszket 
S szivedben titkolt vágy parázs tüze ég.
Hogy hajad illata mámorba ejthet,
Karod ölelne, mint az inda-ág 
Álomba simogatna kicsi kezed,
Mint buja sugárú déli napvilág. . .
Idegen volt, de nagy ember és élet

ismerő, ki a továbbiakban igy szólt:
Kinek tartod mind e rejtett kincseket? 
őrizve remegőn mint egy uzsorás!
Mem félsz, hogy ellopja egyszer az idő,
Egy hazárd vagy léhán valaki más?
Eljön a hervadó Szeptember, meglásd,
Hideg lesz. Lehull a szirom, a levél,
Nem lesz többé rózsavirágos álmod,
Mert hátha nem a Tavasz jön, de a Tél?

Igen, jöttek hazárdok, jött a kisértés, 
sokszor veszélyesen, s olykor fellángolt 
a szenvedély, de ami sok éven át oly 
egészen betöltötte életem, ami oly sokat 
jelentett nekem s ami miatt nem tud
tam megalkudni, érzelmeket hazudni, az 
ott élt lelkemben s jártam könnyedén, 
mosolyogva az Élet itt-ott veszélyes 
szirtjein s boldogan ujjongtam a diada
lon s vártam, egyre biztosabban vissza
vártam s akkor — elmondunk mindent!

És eljött és hogy nem szólhattunk 
egymással, bár a véletlen játéka volt, 
most már nincs mire várnom! Nem 
jöhet semmi! Igen ! Eljön a Szeptember!

Hideg lesz. S most, hogy ez igy történt, 
hogy igy hiábavaló lett minden, mi ad 
majd éltető meleget az őszben s majd 
a télben, sok-sok meleget, amire csak 
vártam ... s ami nélkül aligha lehet élni?

Hisz ha most újra egymásra találtunk 
volna, ha csak röpke időre s ha meg
tudom, hogy várásom nem volt céltalan, 
mert nem feledett, bár érdekek irányítva 
életét, elváltunk, óh ez már elűzné a 
Szeptembert! A szívben benne tovább 
virul a drága meleg érzés, mi besugá
rozza az őszt, a telet, mint a Nap áttör 
a felhőkön és éltet! De igy? Csupán a 
sejtelme él ennek.

Amikor eszébe juttatom, hogy ennyire 
adósom maradt az Élettel, nincs abban 
vád; csak kérdés és kérés. Egyetlen ! 
Gondoljon, nézzen vissza a kedves időre, 
emlékezzen hűen, mert mi lehet más, 
ami tartalmat ád ezután az Életnek, ami 
kiegyenlítené a múltat, derűssé tenné a 
Szeptembert, ami megvigasztal és meg
nyugtat, mint az Emlékezés! ...

Régi kérdések, uj feleletek.
( Különös tekintettel a 
közgazdasági helyzetre.)

1. Ki áll amott a szirttetőn ? — A vég
rehajtó.

2. Mi van a kötődben, menyecske? — 
Adófizetési felhívás.

3. Hová megy a juhász szamáron? — 
Csődbe.

4. Mit mondjanak meg a legkisebbik 
Horváíh-lánynak? — Azt, hogy hozomány 
néikül Simon.

5. Miért ment el a rózsám Délameri- 
kába? — Mert a rovar.csolásnál rájöttek.

6. Miért nem forog a dorozsmai szél
malom ? — Mert a molnár élvezni akarta 
a tüzkárbiztosiíás áldásait.

7. Rabok legyünk vagy szabadok? — 
Akkor gondolkozott volna ezen, amikor 
tisztelt apósának a nevét odaírta a vál
tóra.

8. Miért nem szül gyáva nyuiat Nubia 
párduca ? — Mert a mai világban még 
az is luxus.

9 Mi piroslik ott a sikon távolban? — 
Zálogcédula.

10. Jaj de magas, jaj de magas ez a 
vendégfogadó, van-e benne, van-e benne 
barna kislány eladó? — Volt, de a leg
utóbbi razzián kiemelték a detektívek.

11. Mi zengi túl a bérceket? — Az 
általános káromkodás.

12. Hadnagy uram ! Hadnagy uram ! 
Mi bajod van édes fiam? — Menj ügyes 
specialistához.

13. Ki korán kel, mit lel? — Kény
szeregyezségi ajánlatot.

14. Ha elmentél, mért ne jöjj vissza? 
— Mert úgyis azt fogom megint csak 
mondani, hogy jöjjön elsején.

Kis irka-firka.
Világcsavargók.

Ilyenkor, tavasz felé már megindult a 
raj, az a nyughatatlan raj, amely mindig 
azzal a céllal teszi meg az első lépést, 
hogy bejárja a félvilágot, de sose viszi 
többre a szomszéd országnál. A fiók-May 
Károlyok és az inas-Sven Hédinek nya
kukba kerítik a viharálló köpenyt, fel
húzzák a szöges bakancsot, hátizsákot 
kerítenek s egy rossz kiissével fényké
pes levelezőlapot nyomtatnak magukról, 
amely levelezőlapon ötféle nyelven vi
rul a nagy utazó célja, útja, ismerete és 
szaladgálása.

És ebben a levelezőlapban van re
ménye, ebből tartja fel magát.

Jön a világutazó Berettyóújfaluból vagy 
Csaszlauból, Drezdából vagy Szófiából, 
de rendszerint csak innen a szomszéd
ból s addig halad, amig levelezőlapjai 
el nem fogynak. Negédesen mosolyog, 
udvarias és alázatos, de föllépése biztos 
mégis s nem mentes holmi büszke ön
érzettől.

Ezek a nagy kalandorok dicsőségének 
aprópénzreváltói, a magunk kalandszom- 
jának megvalósítói, s ha nem is jutnak 
tovább Pozsonynál, Prágánál, mégis 
jóleső az a tudat, hogy valaki egy szép 
napon csak úgy, felelőtlenül, útnak mer 
indulni s már Debrecenben ismeretle
nül belédveti reményét.

Most már, novemberig bezárólag, min
den héten elkészülhetsz arra, hogy egy 
ilyen szögescipős, alázatos, de belső ön
tudattól fütött világjáró bekopogtat hoz
zád, megtalál téged a legkülönfélébb 
ürügyökkel. Vagy üdvözletét hoz Rozs
nyóról vagy a nagynéniddel találkozott

Miskolcon vagy pedig a vonatban akadt 
össze egy cserkésztestvéreddel. Az ürügy 
nem fontos. Képes üdvözletei hozni a 
dán királytól vagy Kreugertől, a gyufa
királytól s közben udvariasan érdeklő
dik, mi városod nevezetessége, mutasd 
meg a múzeumot vagy fölkér hogy ezen
nel légy szives üdvözölni valakit Szob- 
ráncon. Mert odamegy, most mindjárt 
odaindul, ideje sincs megtekinteni a vá
rosodat, esetleg jön még vissza is egy
szer, de most gyorsan, szíveskedj üdvö
zölni valakit Szobráncon.

Leülsz. Leülteted őt is és miközben 
cigarettával kínálod, minden észbeli erő
det megfeszíted, kit is üdvözölhetnél 
Szobráncon. Nagyon szeretnél valakit 
üdvözölni és roppant sajnálod, hogy 
éppen nincs senkid Szobráncon.

— Baj, baj, csóválja a fejét a világ
utazó, de talán akad valaki Kassán...?

Kassán, hogyne. És ártatlanul üdvöz
lőd a kassai ismerősöket, hadd pukkad
janak ők is.

Ezen a tavaszon már egy félvárme
gyével leptünk üdvözlési viszonyba, oly
kor nem is tudom, hogyan jutok az il
lető eszébe. Viszont jómagam is sietek 
üdvözölni olyan ismerősöket, akivel csak 
évekkel ezelőtt találkoztam a vonaton 
öt percre.

Mert a vége mindennek egy.
Miután megkaptad Tichy Kálmán 

üdvözletét Rozsnyóéul vagy Márkus Lász
lóét Rimaszombatul, a világutazó elő
veszi a levelezőlapját, amelyre képe van 
illesztve és tiszteiete jeléül aláírja neked.

Erre te előveszed a pénztárcád s 
aszerint, hogy kinek üdvözletét hozta, 
ismerösét-e vagy isméretlenét, pénzt 
nyomsz a markába. Ö tiltakozik, de gyor
san zsebregyüri. így tartatja ki magát. 
Ó utazik és te fizeted.

Laci Bácsi, Kálmán, mért nem üdvö
zöltök csak egy levelezőlapon!?

Az amerikai generális üzen.
Él valahol egy szenvedélyes generális, 

már régen szerettem volna megkérdezni 
őt, nincs-e jobb dolga, minthogy üzenget 
szerteszét a világba. Nagyon jó dolga 
lehet, hogy mindig kilenc embernek ir- 
dogál, látszik, hogy Amerika gazdag 
ország s a generálisok is el tudnak mu- 
latgatni holmi játszi dolgokkal.

Arról a titokzatos levélről szólok, 
amely minden tisztességes ház ajtaján 
bekopogtat bizonyos időben s amelyet 
sose tudod, ki ir. Egy ismerősöd Írja, 
akit az amerikai generális huncut ak
ciója biztatott fel. Mit ir az amerikai 
generális ügynöke?

Azt Írja: „Egészséget és szerencsét 
hoz ez a lánc !“ Ez a lényeg. Elég rö
vid. A magyarázat azonban hosszú. Le 
kell Írnom kilencszer s kilenc személy
nek kiildjein el. Azok ismét kilencszer 
kilencnek küldjék el s igy tovább. Nincs 
is annyi ember a világon, ahányszor ezt 
hatványozni lehetne. De óva intenek, ne 
hogy szétszakítsd e láncot, mert akkor 
az amerikai generális, aki ezt az egész 
akciót megkezdette, nem vállal lelkiüd
vösségedért felelősséget. Akik szorgal
masan írtak, mint például Paul White, 
Transvaalban vagy Georg Gross, Sche- 
veningenben, Urgeliu Dimitrescu, Buka
restben, azok rendszerint azonnal meg
nyerték a főnyereményt. Viszont Monté 
Rosa márki nem volt hajlandó a láncot 
folytatni, erre egész famíliája hasvizkórba 
esett még azon az este. Alvarez ur, 
Madridban pénzügyileg megbukott.

Hát ilyen ez az amerikai generális. 
Röpitteti a leveleket, hol kilencszer 
kilencnek, hol hétszer hétnek. Jó dolga 
van neki, hogy ilyesmivel bíbelődik s 
nagyon naiv lehet, ha azt hiszi, hogy 
Középeurópában bármit is szanálni lehet 
már, ha még a legcsudálatosabb s leg
képtelenebb dologgal is.

Rendszerint női irás van a levélben, 
ők ilyen szenvedélyesek és babonások. 
Hogy van türelmük kilencszer kilencet 
Írni! A főnyeremény érdekében.

Átlag minden negyedévben befut egy 
ilyen lánclevél.

Nálam mindig megakad.
Nehogy azonban az amerikai generá

lis számonkérje tőlem a szerencséjét, 
igy irom ki az újságba. És udvariasan 
felkérem, ne is Írjon többet.

Bámulatos milyen babonások még ma 
is az emberek. Leülnek körmölni min
denféle bolondságokat, a hasvizkór el
kerülése érdekében.

Aki a markába nevet, az a posta.
Nem is hiszem, hogy ezt az egész 

amerikai generálist nem két keserves

fejű postaigazgató találta ki párnás aj
tók mögött s igy ugrasztja be a népet 
az értékcikkek erőteljesebb fogyasztására.

Szegény generális. Nyugodjon békében.
Éppen a napokban olvastam, hogy 

a fejére zuhant egy tégla és ottmaradt 
a kövezeten a generális, a szegény.

Mikor a kilencszázkilencvenkilencedik 
levelet akarta a postaszekrénybe dobni.

Szombathy Viktor.

Pünkösd.
A föltámadott Megváltó visszatért a 

mennyekbe. De ígéretet tett hivei kisded 
csapatának, hogy gondoskodni fog róluk.

— Nem hagylak titeket árván ! Elkül
döm az Atyától az igazság lelkét tireá- 
tok. Ő majd megerősít benneteket és 
eszetekbe juttat mindent, amit hirdettem 
nektek !...

Megmondta nekik előre, hogy az ő 
híveit üldözik és böitönbe hurcolják az 
igazságért. Nem lesz könnyű dolguk, 
mert a világ hatalmasai nem szeretik 
az igazságot és gyűlölni fogják azokat, 
akik azt hirdetik.

— íme, előre megmondottam nektek, 
mit várhattok a jövőben !

A tanítványok eleinte félénken és ha
bozva bújtak össze, mikor a föltámadott 
Mester újra eltávozott tőlük.

Remegve gondoltak a r ra : mi lesz 
most? De tiz nap múlva, amikor együtt 
imádkozott a kis csapat abban a ház
ban, ahoi a Mester halála előtt elbu- 
csuszott tőlük : egyszerre csak nagy 
zúgás hallatszott a magasból és tüzes 
lánghoz hasonló fénysugarak jelentek 
meg fejeik fölött.

És erre megszállotta őket az ellen
állhatatlan meggyőződés belső ereje. 
Arcuk lelkesedés lángjától hevülve pi
rult ki, szemeik belső tüztől csillogtak 
és szükségét érezték annak, hogy szól- 
niok kell a többi embereknek.

Nem hallgattak már tovább azokról, 
amiket láttak és hallottak három éven 
á t ; beszélniük kell már, majd kicsattan
nak a meggyőződés erejétől.

Ebben a belső tűzben a meggyőződés 
nagy lelki erejében jött le rájuk az 
igazság lelke, a pünkösdi lélek, akit 
Jézus megígért nekik, mikor eltávozott 
tőlük.

Most már nem félnek, most már 
másképen látnak mindent, most meg 
vannak győződve arról, hogy amit tud
nak, az a szinigazság, amihez a kétség
nek árnyéka sem férhet. Ezért nem tö
rődnek már semmivel mással, csak lel
kűknek legdrágább kincsével, a föltalált, 
megismert igazsággal. Tudták már, érez
ték már, hogy ez az igazság, amely be- 
iöltötte és megváltotta az ő lelkűket és 
egészen elvarázsolta szivük összes ér
zelmeit: tudták, hogy ez az igazság raj
tuk keresztül most kiárad a világba is 
és betölti, átalakítja az egész világot.

Nagy dolog kezdődött itt, az Isten 
legnagyobb müvének: az igazságnak 
meggyőző kialakulása és kifejlődése az 
emberi lelkekben.

Ha mindjárt egyszerű, alacsony sorsú 
kis emberek is a választott hirdetők, a 
tanítványok, de őket az igazság lelke, a 
Szentlélek tüze avatta apostolokká s 
azért nekik immár semmi sem állhat 
ellen többé ezen a világon.

Beléjük szállott a teremtés lelke, a 
mely kezdetben kiformálta az anyagi 
világ alakjait, szimetriás formákba 
tömörítve az előbb éktelen, alaktalan 
anyag tömegét... Most pedig a lelkekre 
vetette magát, azokra a szétszórt szikra
sugarakra, a melyeket egykor az emberi 
alakra lehelt a teremtő lelke.

Ezeket a tévedés sarába merült fény
sugarakat kellett nekik most a helyes 
útra, az igazi útra terelniök.

Nagy munka várt rájuk, gigászi mű 
volt ez.— Átalakítani, megújítani a vilá
got : az embereket az élő hit erejével.

De érezték, hogy ők megbirják már 
ezt a nagy munkát, mert velük van az 
igazság lelke. Bennük dolgozik a meg
győződés szent tüze, a legnagyobb belső 
erő, a melynek nem állhat ellent senki 
sem. — Elkezdtek beszélni sokféle nyel
ven és olvadt előttük a közönyösség 
jégtorlasza. Más emberek tüzes, szent 
meggyőződése támadt a nyomukon s 
ezrek, százezrek, milliók hittek az igaz
ság belső erejének, a mely két ezredév 
óta szól a megújult világ leikéből.

Váth.



5

Állandó r a k t á r  R I M A S Z O M B A T  é s  k ö r n y é k e  r é s z é r e
VERES GYULA fakereskedő-cégnél 

RIMASZOMBAT.

Á l l a n d ó  r a k tá r ^  D O B S 1 N A  é s  k ö r n y é k e  r é s z é r e
LEDERER F. vaskereskedő-cégnél 

DOBSINA.

Á l l a n d ó  r a k t á r  R O Z S N Y Ó  é s  k ö r n y é k e  r é s z é r e
SCHIFFER BERTALAN vaskereskedő-cégnél 

ROZSNYÓ. I
Halálozás. Müller Iván, volt közigaz

gatási végrehajtó 71 éves korában folyó 
20-án Rimaszombatban meghalt. — El
hunyta gyermekeit: Irma férj. Gulyás 
Pálnét, Ivánt, Kató férj. Végh Vilmos
áét, unokáit s kiterjedt családját dön
tötte gyászba. Nagy részvét mellet folyó 
hó 22-én temették.

A magánalkalmazottak betegbizto
sítása. 1931. juíius ho 1-jével ismét 
megadódik a l e h e t ő s é g  a nyugdíj 
biztosított és nyugdíjbiztosítás alá tar
tozó alkalmazottaknak és hivatalnokok
nak az eddigi biztosítás alatt megszer
zett jogok fenntartásával az Első Prágai 
Kereskedelmi- és Magánalkalmazottak 
Betegbiztosító Intézetének Praha II. 
Jungmanová 29. országos hivatalhoz át
lépni, feltéve, hogy ennél az intézetnél 
még biztosítva nincsenek. — Ebben az 
esetben szükséges, hogy munkaadójuk 
által azon biztositó intézetnél, melynél 
jelenleg biztosítva vannak, legkésőbb 
1931. május 30-ig azon megindokolással, 
hogy 1931. julius 1-én az Első Prágai 
Betegbiztosító Intézethez lépnek át, le
jelentessenek. A bejelentések már most 
eszközölhetők és ugyancsak a lejelen
tések 1931. julius 30-iki kelettel a jelen
legi betegbiztosító intézetnél már most 
történhetnek meg.

T A T R A  B A N K A
I_____ B e té te k . ____

rületi biróság elkészült a Böhm-fivérek 
ellen ugyancsak katonai árulás büntette 
címén megindított vizsgálattal s az ál
lamügyészség a múlt héten a vizsgálat 
eredménye alapján vádiratot produkált 
Böhtn Ferencz rimaszombati párttitkár, 
annak fivére Böhm Imre kassai telefon- 
szerelő, valamint Kuber János rozsnyói 
telefonszerelő ellen. A két Böhm-fivér 
előtt a vizsgálati fogságban hirdették ki 
a vádiratot, mig a harmadik vádlottnak, 
aki szabadlábon van, postán kézbesí
tették ki az ügyészség vádiratát. A két 
Böhm-fivért katonai árulás elkövetésé
vel vádolja az államügyészség, mig 
Kuber János azért kerül a vádlottak 
padjára, mert gondatlanságával elősegí
tette, hogy állítólag rendkívül fontos 
telefontervek a Böhm-fivérek kezei közé 
juthassanak. Mint értesülünk, a vádlot
tak nem éltek kifogással a vádirat ellen 
s így ügyükben még e hó folyamán 
megtartható lesz a főtárgyalás. — A két 
Böhm-testvér hetedik hónapja ül vizs
gálati fogságban.

Petróleummal öntözte le és felgyúj
totta lakását egy gömöri gazda. A
maga nemében páratlanul álló gyújto
gatás történt a napokban a közeli 
Gortvakisfalud községben. Vincze János 
gazdálkodó Sarkadi István nevű társának 
közreműködésével nagyszabású tűzvészt 
készített elő Vincze lakásán, petróleum
mal leöntötték a szobák padlófelületét, 
az ajtókat, ablakokat és az istálló mel
letti padfeljáróná! ügyesen fabrikált csó

Turistakiállitás Budapesten. Horthy 
Miklós kormányzó fővédnöksége mellett 
a Magyar Turista Szövetség május 16-tól 
junius 21-ig terjedő időben Budapesten 
a m. kir Technológiai Iparmuzeum át
alakított kiállítási termeiben nagysza
bású országos magyar turista kiállítást 
rendez, melyen a történelmi Magyar- 
ország turista mozgalmát, annak fejlő
dését, alkotásait és a turistasággal kap
csolatos tudományos ágazatok anyagát 
mutatja be. A kiállítás ideje alatt az esti 
órákban ismeretterjesztő előadásokat 
tartanak. A külföldiek részére az illeté
kes minisztériumok öt héten át kedvez
ményes vasúti és vizuniigazolványt enge
délyeztek. A kiállítás rendezősége a 
testnevelési palotában (V., Alkomány- 
utca 3. végzi a szervezés és anyaggyűj
tés munkáit.

A R IM A S Z O M B A T I B A N K , előbb R i m a s z o m 
bati T a k a r é k p é n z t á r  kedvező feltételek mellett 
elfogad betéteket, leszámítol váltókat és teljesít 
minden bankszakmába vágó megbízást.

A rimaszombati járdák aszfaltozá
sa rövidesen megkezdődik, még pedig 
— amint értesülünk,— a nagyforgalmu 
Gömöri (Deák Ferencz) utcában.

Újabb vádiratok készültek el a ri
maszombati kémkedési affár-ral kap
csolatban. A múlt év októbere óta ál
landóan napirenden lévő kémkedési 
afférral kapcsolatban, mint ismeretes, 
már két Ítélet hangzott el a rimaszom
bati kerületi biróság előtt. Győry Mar
git rimaszombati magánzónőt felmentette 
a biróság a katonai árulás vádja alól. 
Pitta Rudolf villanytelepi könyvelőt és 
Sípos József bádogosmestert azonban 
három, illetve négy és félévi fegyházra 
Ítélték a köztársaság védelméről szóló 
törvény alapján. A két elitéit ártatlan
ságát hangoztatva, felebbezést jelentett 
he az Ítélet ellen s a kassai felsőbíró
ság május 27-ére tűzte ki a felebbviteii 
tárgyalást. Közben a rimaszombati ke

vát helyeztek el, amelynek segítségével 
éjféltájban az istálló kigyulladt s az oda 
bezárt állatok elpusztultak. Szerencsére 
a községi tűzoltók nyomban a helyszí
nen termettek s bár a petróleummal 
átitatott épületet nehéz volt megmen
teni, óriási erőfeszítések után mégis si
került a tűz átharapózását meggátolni, 
illetve az istállóépületre lokalizálni. A 
tüzet megrendező tulajdonos, aki ter
mészetesen előzőleg jól bebiztosította 
épületeit és holmijait, kora délelőtt el
távozott a községből s csak a tüzeset 
után tért vissza Gortvára, hogy alibije 
kézzelfogható legyen. Arra nem számí
tott, hogy a községi tűzoltók által meg
mentett lakóépület árulójává válik és 
a petroleumos manipuláció napnál fé
nyesebben rábizonyítható lesz. Á petró
leumtól büzlő épületben a csendőrök 
kétségtelen bizonyítékait találták a gyuj- 
togatási előkészületeknek s a tulajdo
nost, valamint Sarkadi Istvánt, aki a tűz 
lokalizásánál nem volt hajlandó a tűz
oltók segítségére lenni s ezzel elárulta 
magát, azonnal letartóztatták és átadták 
az ügyészségnek. Sarkadi az első kihall
gatás alkalmával beismerő vallomást 
tett. Mindkét gyújtogató ellen megindult 
a hivatalos eljárás.

Szokol Istvánt átszállították Illavára.
Szokol Istvánt, a gömöri és nógrádi 
határvidék rettegett haramiáját a napok
ban szállították át a rimaszombati ke
rületi biróság fogházából az illavai fegy
intézetbe. Szokolt, mint ismeretes, a ri
maszombati esküdtszék nemrégen tizen
két évi fegyházra Ítélte sorozatos rab
lásért. Az esküdtszék Ítélete ellen sem
miségi panasszal élt a gömöri Rózsa 
Sándor, ellenben a büntető tanács előtt

tárgyalt 39-szeres marhalopási bűnügyé
ben hozott hat éves Ítéletben megnyu
godott s ezen jogerőre emelkedett Íté
let alapján történt most a fegyintézetbe 
való átszállítása. A tizenkétéves fegy
házbüntetésre vonatkozó semmiségi pa
nasz ügyében a kassai felsőbíróság a 
napokban fog Ítélkezni.

Elektro-kiállitás. A helybeli villany
telep folyó hó 20—22-én a Tátra-szálló 
nagytermében a közönség élénk érdek
lődése mellett mutatta be az elektro
technika modern eszközeit, a villany- 
főzőket, porszivót, jégszekrényt, gyújtót, 
parkett-fényesitőt, mosógépet, különféle 
melegítőket stb., megakarván győzni 
mindezekkel a látogatókat, hogy a vil
lamosított, háztaitás kényelmes, félannyi 
munkát igényel, tiszta és hygienikus és 
nem drágább, mint a villany nélküli.

Bérmálásra
legalkalmasabb és legszebb ajándék

P l ^ a z  imakönyv.
Nagy választékiján kapható: Rábely Miklós

k ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  R i m a s z o m b a t .

Letartóztattak egy bankcsaló pa
rasztasszonyt. Szenko Zsuzsanna mu- 
ránylehotai szlovák földmives asszony 
a napokban egy tizenkétezer koronás 
jelzálogkölcsönt eszközölt ki a tiszolczi 
Pomocnica nevű pénzintézetnél. A köl
csön lebonyolításnál a bank alkalma
zottai gyanúsnak talált k a felmutatott 
okiratokat s amikor azoknak valódisá
gát az aláíróknál ellenőrizték, kisült, 
hogy a községi bizonyítványtól kezdve 
minden okmány hamis. A bank felje-

I T A T R A  B A N K A  I
I  D o llá r o k , p e n g ő k . |  
H fa w w  11 m min .. ..................mütawama
lentést tett a csaló asszony ellen, akit 
a csendőrség okirathamisitás czimén 
azonnal letartóztatott és beszállított a 
rimaszombati kerületi biróság fogházába.

Gyerm ekparadicsom  a Tátrá
ban. Páratlan gyermeküdülő fiuk
nak és leányoknak. Az egész fürdő 
a gyermekeké! Leggondosabb pe
dagógiai és orvosi felügyelet. Német 
és francia tanerők. Saját gazdaság, 
hizókurák. — Pompás strandfürdő. 
Óriási sporttelep. (Torna, atlétika, 
tennisz, lovaglás, futball stb. stb.) 
B a ld ó czfü rd ő  (Állomás: Spisské 
Podhradie).

Miért ajánlja mindenki a Förster- 
zongorát? Mert csodás hangú, ismétlő- 
rendszerű zongorái és pianinói világ
hírűek és mert rendkívül csekély havi 
részletre is kaphatók. — Gyári lerakat: 
Rábely Miklós könyvkereskedésében.

Fajbaromfiak tolvaját keresi a 
csendőrség. Az utóbbi hetek folyamán 
sűrűn egymás után több fajbaromfi- 
lopást jelentettek be a környékbeli ba
romfitenyésztők a csendőrőrsökön. — 
Schwarcz András csizi lakos óljából 
8 darab, Vaszil Péter téskepusztai la
kostól 12 darab, Főző András ugyan
csak téskepusztai lakostól 4 db értékes 
baromfit loptak el ismeretlen tettesek. 
A csendőrség széleskörű vizsgálatot in
dított a titokzatos tolvajok kézrekerité-

sére, akik a jelek szerint a környéken 
csavargó oláhcigányok lehetnek.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, május 23-án és 24-én 
Metró hangos nagyíj Imi Egy szép nő regénye, 
aki megutálva a gyöngédtelen, hazug társadalmat 
egy művész karjaiban keresi a boldogságát.  Csa

lódottan tér  vissza családja körébe :

A  fe ls z a b a d u lt  s z e n v e d é ly
Főszerepben: Grete Garbó, Nils Aster, Fred Sóim.

Hétfőn, május 25-én nagyszabású film. Elragad
tató dráma a nagy hazaszere te trő l :
A z u to lsó  p a r a n c s

Fősz Emil Janings, Evelyn Brent, Wiliam Povel. 

Szerdán, írni jus 27-én világhírű nagyfilm Ill .repríze:

A  fe h é r  a p á c a
F ősze repben : Lilian Glsh, Rónáid Colman.

Csütörtökön, május 28-án elsőrendű társadalmi 
film Bernauerés Osterreicher hasonnevű szinjátéka 

nyomán :

A  m á so d ik  é le t
F. Pola Negri, Lukács Pál,  O. Baclanova, W Baxter.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

:  V O Z Á R Y ,  R im aszom bat!  ♦  ♦
♦ F e s t .  T is z t it .  M os. $
♦ Gyászruhák 24 óra alatt fes- ♦
♦ tetnek. X
x 2 0 ^ "  Jutányos árak! “ W  |  
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖ ♦♦♦♦♦♦

Vizsgálat indult a koriáti bánya
szerencsétlenség ügyében. Múlt év 
december elsején halálos szerencsétlen
ség történt a koriáti bazaltbányában. 
Marczel Lajos és Fazekas Lajos bánya
munkások egy kővel rakott csillét oly 
vigyázatlanul indítottak el a sodrony
pályán, hogy a lefelé gördülő súlyos 
kocsi nekiütközött a drótkötélen előtte 
mozgó csillébe, azt leütötte s a csille a 
sodronypálya mentén dolgozó Gáspár 
Istvánra zuhant. A szerencsétlenül járt 
munkás séiüléseibe a rimaszombati köz
kórházban belehalt. A halálos kimenetelű 
bányaszerencsétlenség ügyében az állam- 
ügyészség eljárást indított s miután az 
a gyanú merült föl, hogy a balesetet 
Marczel és Fazekas gondatlansága idézte 
elő, mindkettőjük ellen elrendelték a 
vizsgálatot.

A  R o y k ó - f é l e  v i l á g h í r ű
T is z a u j la k i b a ju s z p e d r ő

m in d e n ü t t  k a p h a t ó !

Útonálló oláhcigányok. Kedden fé
nyes délben a Sánkfaláról Jolsvára ve
zető országúton oláhcigányok feltartóz
tatták útjában Sesztina Pálné kuntapol- 
czai özvegyasszonyt és zsebkéssel meg
fenyegetve kényszeritették, hogy a nála 
lévő elemózsiás csomag szalonna és ke
nyér tartalmát átadja. Á közbiztonságot 
az egész megyében állandóan veszé
lyeztető oláhcigányok nem elégedtek meg 
az élelmiszer zsákmánnyal, hanem pénzt 
is követeltek az özvegy asszonytól s 
mert felszólításaik eredménytelenek ma
radtak, valóságos személyi motozás alá 
vették s a blúza alatt elrejtett hat ko
rona készpénzét is elszedték. A kifosz
tott özvegy asszony Jolsván azonnal je
lentést tett az oláhcigányok garázdálko
dásáról s a csendőrségnek rövidesen 
sikerült is az utonállókat a Dancso és 
Grulyo családok karavánjában lefülelni. 
Hét oláhcigány, köztük három fiatalkorú, 
vett részt az özvegyasszony kifosztásában. 
Valamennyiüket letartóztatták és beszállí
tották a tornaijai járásbiróság fogházába.



G ö m ö r 1931. május hó 24.

Filmszínház.
Ezen rovatunkban eddig csak a leper- 

gésre kerülő műsorral foglalkoztunk. Ez 
egyszer azonban nem a leendő, hanem 
a már bemutatott filmekkel akarunk fog
lalkozni azon alkalomból, hogy váro
sunkba immár bevonult az állandó han
gos film, megelőzvén ezzel a nagyobb 
szomszéd városokat. A közönség élénk 
érdeklődéssel szokta kisérni az olyan 
esemény számba menő produkciókat, 
melyek az újdonság ingerével hatnak. 
A hangos film pedig, mely a modern 
technika legújabb csodája, kétszeresen 
vonja magára figyelmét, mert itt a kö
zönség szigorú igényekkel lép fel, mara
dék nélkül akarja megkapni azt, amit a 
technika bámulatos vívmánya nyújtani 
van hivatva. Fokozott igényeinket azon
ban egyelőre le kell szállítanunk, mert 
az itteni bemutatásoknál nem kívánhat
juk meg a fővárosi berendezésekkel való 
párhuzamot, itt anyagi, nagy anyagi 
kérdésről van még szó, melynek meg
oldása a közönségnek a hangos film
hez való állásfoglalásától függ. Lapunk, 
mint a közvélemény szószólója, figye
lembe véve a tulajdonoson kivül álló 
akadályokat, az eddigi teljesítményekkel 
való megelégedést konstatálja. Ismétel
jük, nem a tulajdonoson múlik, ha a 
film éppen nem éri el a kulturális ér
téket, de a kritikát mindenképpen meg
állja. Az eddig hallott filmekből kiemel
kedik a „Szerelmi parádé" cimü. A ma
gyar alföldön játszódott „A szenvedély 
gyermekei" c. film némán jobban tetszett 
volna, mert az angol szó groteszkül ha
tott. A legutóbb játszott „Két s z í v  */4-ed 
taktusban" hangos film már az abban 
előforduló s közismertté vált slágerek s 
dalok révén fokozott tetszésben része
sült, ha nem is teljesítette midenben a 
beléje helyezett várakozásokat.

Ami a hang közvetítését illeti, e tekintet
ben nem tapasztalhatunk hiányokat, le
galább olyanokat, melyek hátrányosak 
lennének. Ha vannak hézagok a hang 
reprodukálása körül, úgy ez csak átme
netinek tekintendő, mert a gépház át
alakítása után minden előnyösebben fog 
hatni. A kezdet nehézségeinek leküz
dése után kifogástalan előadásokban 
lesz részünk.

S P O R T .
Football.

Hungária (amatőr) Budapest- R M E  
pünkösdhétfői nemzetközi mérkőzés osz
tatlan érdeklődésre tarthat számot. Mint 
múlt heti számunkban is ‘ közöltük, a 
Hungária soraiban több 11. és III. osz
tályú válogatott foglal helyet, akik a 
csapat játéknivóját kedvező megvilágí
tásba helyezik. A pesti vendégcsapattal 
szemben a RME teljes együttesét küldi 
harcba s remélhetőleg minden képessé
gét latba fogja vetni, hogy ellenfelét 
teljes tudásának kifejtésére késztesse. 
A mérkőzés délután 4 órakor kezdődik. 
A Hungária pünkösd vasárnapján Füle
ken játszik az FTC ellen.

A RPOS pünkösd vasárnapi ellenfele 
a jóképességü zólyomi Union csapata 
lesz, mely ellen előreláthatólaggyőzni is 
fog. A RPOS csatársorának nagy adóssága 
van a közönséggel szemben, amelynek 
játéka a tavaszi idényben alatta maradt 
a várakozásnak, itt az alkalom, hogy 
igazi képességeit kifejezésre juttassa.— 
A mérkőzés délután fél 5 órakor kez
dődik.

RPOS—Füleki T C 0:0. Bajnoki. — 
Biró: Spőner. — Félbeszakítva.

R P O S :  Andrásik-Durda I, Markos- 
Sipula, Altmann, Kocsis-Szmrekács, Dur- 
da III., Páricska, Simon, Ofcsárik.

Nagy küzdelem volt, késhegyig menő 
harc, elkeseredett, mindent beléadó vi- 
askodás, amely azonban a FTC sport
szerűtlen, eléggé el nem Ítélhető csele
kedetével: levonulással végződött. —
Ugyanis a II. félidő 36. percében az 
egyik FTC játékos egy kapura szálló 
lövést kézzel ütött ki, mire a biró ter
mészetszerűleg 11 - est Ítélt. A fülekiek 
protestáltak a bírói Ítélkezés ellen, mi
közben három füleki játékos meg is 
sértette a bírót, majd pedig, mikor lát- 
lák, hogy a biró hajthatatlan maradt, 
levonultak s a biró az előirt várakozási 
idő után lefújta a mérkőzést. Az eset

nek folytatása lesz a kerületnél is s 
remélhetőleg méltó büntetés fogja érni 
a sporiszeriitleniil eljáró FTC-t s a sér
tegető játékosokat, már annál is inkább, 
mert tudomásunk szerint a kér. vezető
ség túlnyomó részét képező füleki tagok 
mindig elsők a legcsekélyebb szabály
talanságot elkövető más csapatbeli játé
kosok súlyos büntetésének forszirozá- 
sában.

A mérkőzést kiváló védelmek heroi 
kus küzdelme jellemezte. Az I. félidőben 
változatos a játék, mindkét csapat egy
formán sokszor veszélyezteti ellenfele 
kapuját, de a védelmek résen vannak. 
A II. félidő túlnyomó részében technikai 
felsőbbsége folytán a RPOS van nyo
masztó fölényben, — az FTC csak szórvá
nyosan kerül ki az ostromzárból, igaz, 
hogy ilyenkor támadásai veszélyesek,— a 
biztosan működő védelem és fedezetsor 
nagy energiával, jó labdákkal újból és 
újból támadásba hajszolja a csatársort, 
a csatárok azonban nem bírják az el
szánt FTC védelmét megbontani, nem 
tudnak igazi gólhelyzetet teremteni s ha 
már ki is alakul gólhelyzet, gólképte
lenségük válik szembetűnővé.

A csapatból elsősorban Kocsist illeti 
feltétlen dicséret, aki bekötött, sérült 
kézzel is teljes értékű teljesítményt nyúj
tott, Nem sokkal maradt mögötte Sipula 
sem, aki várakozáson felül kitünően ját
szott. Altmannon csak néha ütközött ki az 
egy hónapos kényszerpihenő hatása, 
egyébként erőteljes játéka jól érvénye
sült a fülekiekkel szemben. A közvetlen 
védelemben az elsőrendű stílusban, biz
tosan védő Andrásiké a főérdem, hogy 
gól nem esett. Játékával a szintén kitü
nően védő Luspayt is felülmúlta. Mar
kos ezúttal nem csillogtatta kivételes 
képességeit, rúgásai nem mindig sike
rültek. Durda I. jó átlagteljesítményt 
nyújtott, A csatársorból egyedül Párics- 
kát illeti dicséret fáradhatatlan agilitá
sáért. Durda III. következik utána, aki 
szép kitörésével a régi Durdát juttatta 
eszünkbe, azonban ezek bizony csak 
fellángolások voltak. Simon gyengén 
játszott, úgyszintén Szmrekács és Ofcsá
rik is jóval gyengébbek voltak a szo
kottnál.

Az FTC csak közvetlen védelme ön
feláldozó és erőteljes játékának köszön
heti, hogy a félbeszakitásig nem kapott 
gólt. Luspay igazolta kivételes képes
ségét, de kitünően játszott a kér. válo
gatott Tóth hátvéd és társa is. Kitűnt 
továbbá a középfedezet és a csatársor
ból a középcsatár és jobbszélső.

Biró teljes objektivitással vezette a 
nehéz, izgalmas mérkőzést.

FTC Ib -R P O S  Ib 1:0. (1:0). Bíró: 
Jelűnek.

Gyenge, értéktelen játék, melyben a 
RPOS járt elől, s ha az FTC csatárok 
ügyesebbek, még több gólt is elérhettek 
volna.

RME—Rozsnyói SC. 1:1 (1:1) Biró: 
Koronczy. (Bajnoki,)

RME : Lőkös I.-Spitz, Solymosy-Vrbka, 
Kocsis, Mazsík-Molnár, Posejpál, Baiá- 
zsik, Lőkös II., Szlovencsák.

A nagy meleg erősen befolyásolta 
mindkét csapatot, amihez a RME szem
pontjából hozzájárult a hosszú, fáradsá
gos autóut is. A csapat szokott formáján 
alul szerepelt s ezáltal a biztos győ
zelmet kiengedte a kezéből. A hátvédek 
közül Spitz volt ezúttal jobb, a fedezet
sorból a javuló formát mutató Mazsik 
vált ki, a csatársorban csak Molnár és 
Szlovencsák elégítettek ki, de ők is ki
hagytak gólhelyzeteket, amint hogy az 
egész csatársor eredendő hibája a gól
készség hiánya. Ide-oda tologatásból 
nehéz gólt elérni. Nagy hátrány volt, 
hogy Kocsis gyenge fizikuma miatt nem 
bírta a centrumot tartani s Balázsik is 
gyengéb volt a szokottnál.

A vezetőgólt a RSC érte el a 20 ik 
percben. Posejpál a 30. perben egyen
lített szabadrúgásból. A RME további 
erőfeszítése a győzelem megszerzésére 
a jól működő RSC védelmen és a csa
társor gólképtelenségén hajótörést szen
vedett. — Biró jó volt.

A RME—Pelsőczi SC. bajnoki mér
kőzést, melyet tudvalevőleg a PSC nyert 
meg 2:1 arányban, a kér. bizottság meg
semmisítette és újrajátszását elrendelte, 
mert a pelsőczi pálya nem volt szabály
szerű.

A s z e r k e s z t é s é r t  é s  k ia d á s é r t  f e l e l ő s :
R á b e ly  K á r o l y  laptulajdonos.

FOTO-ci
és ffirdőfelszerelések

olcsó  áron kaphatók a

BOKOR-drogériában.
2 0  é v e s  sz a k ta p a sz ta la t .

,,T a t r a 4 s p e c ia lis ta .
Az összes gyártmányú autók részleges 
és generál javítását: traktor, benzinmo
tor, ipari és mezőgazdasági gépek, (üzi- 
fecskendők, kútszivattyuk javítását, laka
tos szakba vágó munkákat szakszerűen

eszközli : S E R E S  és  D U D A
autó és gépjavító műhelye TORNAL’A.

( C e n t r a l  g a r a g e . )  9  5 2
Henger csiszolás, könyök tengely egali
zálás, autogén heggesztés. S. K. F. golyós 
csapágyak, Matador Englebert pneuk. — 
Autó- és Fordson alkatrészek raktáron.

Express autójárat
Murány Poprád, Murány Tiszolcz.

C s a t l a k o z á s o k  :
I n d . : M u r á n y b ó l  8 -3 0  p .  r e g g e l .
É r k .:  P o p r á d r a  12 -0 0  p . d é l b e n .
I n d . : P c p r á d r ó l  M u r á n y o n  á t  T i s z o l c z -  

r a  14 -1 0  p .  d é l u t á n .
É r k  : T i s z o l c z r a  17 -3 0  p .  d é l u t á n .

Lakóház
3 szobás, magános udvarral, 
megvételre kerestetik. 
A já n la to k  a kiadóhivatalba.

Rőfös és rövidáru üzletem részére 
keresek szakmabeli, rendszerető

elárusító leányt.
Szlovák, magyar nyelvtudás szüksé
ges, ellátás melletti fizetés igénye és 
arczkép beküldését kérem.

LADISLÁV FEIGEL 
Jelgava.

Haszonbérbe kiadó.
1932. április 1-től 291 kát. hold jó 
karban lévő birtok elegendő épüle
tekkel. Az őszi munkálatok már ez év
ben elvégezhetők. -— Értekezni lehet 
Simonffy Lajos tulajdonossal Ajnácskőn. 
¥«■»■,-«Wf t

Eladó ház.
Eladó egy magános udvarban levő 

ház, mely áll egy szoba, konyha és a 
hozzá tartozó mellékhelyiségekből. 

Azonnal beköltözhető.
Érdeklődni lehet: Jánosi-utca 32. sz.

Eladó
egy teljesen uj cséplőgép

egész garnitúrával.
Cim: „Kele és Olejnik Meleched1."

Kiilönbejáratu bútorozott
utczai szoba

magános ur részére azonnal kiadó. 
Czim : e lap kiadójában megtudható.

Jánosi-utcza 20 sz. alatti
■ és Kispást-téii házam eladó. ■

Ugyanitt az összes bútorok 
olcsón eladók. Szép, modern 

hálók, ebédlők stb. stb.
Bővebb felvil. nyújt Szolaics Prediszlav.

Eladó ház.
Eladó Rimaszombatban egy ház, ma

gános udvarral. Vétel esetén azonnal 
beköltözhető.

Ugyanott''egy!, uj hálószoba-bútor is 
eladó. — Cim: e lap kiadóhivatalában.

Értesítés.
Alulírott tisztelettel adom a n. é. kö

zönség tudomására, hogy uj és javítási

cserép- és palafedö
munkákat jutányos áron, pontosan és 
lelkiismeretesen készítek, úgy helyben 
mint vidéken. — A n. é. közönség meg
keresését és jóindulatú támogatását kér
ve, vagyok kiváló tisztelettel

R Ó Z S A  L A JO S ,
cserép- és palafedö mester 
Rimaszombat Ujváros-u. 14.

I  Lévárt gyógyfürdő X
posta Hrkác, állomás Tornaija, ahon- ^  

^  nan közvetlen autóbusz összeköttetése ^  
^  van a fürdőnek, ^

^  m á ju s  hó 1* én  m e g a y  i l t .  ^
R a d io a k t í v  vize nagyon jól gyógyítja ▲  

jT  a r h e u m á t ,  i s c h i a s t ,  b ő r b e t e g s é g e -  í  
^  k é t  stb. ^
^  E l s ő r a n g ú  k o n y h a ,  n a p i  p e n z i ó .  ^  
▲  I. osztály 40*— Ke. jA
^  II. „  30-— „ J

Egy nagy

szobás-konyhás helyiség,
mely lakásnak, irodahelyiségnek, üzlet- 
helyiségnek alkalmas, a piacztér köz
vetlen közelében, azonnal kiadó. 
Cim: e lap kiadóhivatalában megtudható.

Kovács áruház
RIMASZOMBAT.

Nyug ágy. . . . Ké 80—120-ig 
Rollók, •  Zsalugatterek, •  Roletták. 
Biczikl ik.  •  Varrógépek részletre.

o lcsó  árak**
Női ingek . . Ké 5'90—1800-ig. 
Kiváló finom selyemharisnya Ké 12 
Tennisz-rakett. Lack olaj. Labda. 

Football-felszerelés.

RUHAFESTES! TISZTÍTÁS!rí
S e ly e m  é s  s z ö v e t  n ő i r u h á k , fé r f i  

ö ltö n y ö k , fe lö ltö k  s tb  s tb . f e s 
té s e , t i s z t í t á s  k iz á r ó la g  

v e g y i le g ,  g a llé r o k , in -  
S z a k s z e r ű  munka! g e k  t i s z t í t á s a  h ó fe-  
G yü rTszá l l i tá s !  h é r r e  tü k ö r fé n n y e l.

10—26

MORK
M a sa r y k -té r  9 . sz.

T u ' f n C l  *1- A o  Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy a
gazdagon fölszerelt és berendezett szőrmeáru-üzletem 

■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ mellé — kiegészítésként — fővárosi módra berendezett

szőrme-megóvó intézetet
rendeztem be. Garancia mellett elvállalok szőrmebundákat, boákat és mindennemű 
téli ruháknak nyári moly elleni megóvását s egyszersmind ezeknek a javítását is. 

Amidőn ezen szolgálatomat a n. é. közönségnek felajánlom, egyben kérem
jóindulatú pártfogását. T isz te ,ette] . U C H T I G  sz ű c s  R im a sz o m b a t.

Rimaszombat, 1931. Nyomatott R á b e ly  K á r o ly  könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


