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Segítsük meg szűkölködő
embertársainkat!

Az ellátatlanok é s  ín sé g e se k  seg e d e lm é r e  alakult szociális bi
zottság m eg k ezd ette  m ű k öd ését. A g y ű jtési akció megindítása. 
Társadalmi ö ssz e jö v e te le k , szó ra k o zá s  ialkalmak a jótékonycélra.

Műit számunkban a nyomor eny
hítéséről irt vezető cikkünkben a 
világproblémává vált gazdasági és 
szociális bajok orvoslásáról szólva 
megállapítottuk, hogy az államok 
a bajok meggyógyitására, az i s - ; 
mertetett okokból, szinte képtelenek 
s a megsegítés munkája, az ellá
tatlanok és ínségesek szenvedései
nek enyhítése a társadalomra hárul, 
helyesebben, a kormányok az ál
lampolgárok jólétének biztosítását 
szűkös anyagi erejükből elvégezni, 
keresztül vinni nem tudván, azt 
nagyrészben a társadalom felada
tává teszik, a kormányok ebbeli kö
telességeiket a társadalom vállaira | 
tolják á \

Ezt látjuk mindenben igazolva 
például köztársaságunkban is, ahol 
a belügyi-, népjóléti- és szociális 
minisztériumok az országos hiva
tal s illetve a járási főnökségek 
utján felhívást intéztek a községek
hez a segítő mozgalmak megszer
vezése iránt.

Ilyen akciót folytattatott le hiva
talos szervei utján a kormány a j 
múlt évben is, még pedig a kö
zönség megértése folytán mindenütt, 
igy Rimaszombatban is teljes si
kerrel.

Hogy a megsegítésnek ez a 
módja helyes-e most, amikor a 
közönség adóterhei elviselhetetle
nek, a tisztviselők és nyugdíjasok 
illetményeit éppen a munkanélkü-j 
liek számára szükséges 700 millió 
előteremtése végett leszállították s 
ugyanakkor a nemzetgyűléstől 50000 
fővel több újonc megajánlását k é - ; 
rik, helyes-e most, amikor az ál
talános leszegényedés réme itt vi
csorog reánk, — minderről nem 
szabad beszélni akkor, mikor a jó 
emberek jó szivéből fakadó szere
tet ott kopogtat lelkünk ajtaján s 
az önhibájukon kívül bajba jutot
tak, az ellátatlanok, a szükölködők, 
a nyomort, Ínséget szenvedők meg
segítésében emberbaráti adakozásra 
táritja kezünket.

Ilyenkor nem szabad elutasításra 
aikalmul szolgálható indokokat ke
resni és felhasználni, ilyenkor nem 
lehet a mások, igy a kormányok 
hibájába sem belekapaszkodni sen
kinek s a kritika kényelmes pa

lástjába takaródzva, negédes kéz
legyintéssel elintézni ezt a fontos 
ügyet, megoldás útjára terelni ezt 
a nagy problémát.

Ilyenkor szeretni kell tudni. Fel
tétel és hátsó gondolat nélkül fel 
kell gyűlni a szeretet tüzének még 
a schyloki uzsorás, mástól a leve
gőt is sajnáló zsugori szivében is és 
ha szűkösen élünk is, abból a be
osztott garasból, kiszabott kenyér
karéjból el kell venni pár fillért, 
le kell törni egy kis darabot, hogy 
maradjon nekünk is, de legyen 
azoknak is, akik ebben a katak
lizmában nemcsak egyszerűen szű
kölködnek, de éheznek is.

Ilyenkor tudni kell mindnyájunk
nak, hogy mi az az éhségtől korgó 
gyomor, mi az, mikor a csecsszopó 
gyerek hiába szivja agyongyötört, 
éhező anyja ráncos, kiszáradt, el
aszott emlőjét, mi az a megfagyás 
veszedelme, ott a fütetlen, paplan- 
talan, csupasz kunyhókban.

Ilyenkor éreznünk kell, hogy Is
ten saját képére alkotott teremt
mények vagyunk, akik tudnak sze
retni és adni abból, amit Isten 
adott.

A helybeli szociális bizottság, 
mint már jelentettük is, működését 
ez évben is megkezdette. A Kol - ; 
dovsky Ferenc h. járásfőnök ve
zetése alatt hétfőn délután tartott; 
szükebbkörü, úgynevezett propa
ganda bizottsági ülésen, — ennek ; 
a bizottság elnökének Sichert Ká
roly személyében történt megvá
lasztása után, — a legszélesebb- 
körü akció lefolytatását határozták 
el. Többek hozzászólása és beható 
eszmecsere után kimondotta a bi
zottság, hogy a pénz-, élelmiszerek 
és tüzelőanyag gyűjtésére irányuló 
munkáját a szociális bizottság hét
főn, január 16-án megkezdi. — E 
célból erre nemes lélekkel vállal
kozott gyűjtök járják be jelzett nap
tól kezdve utcáról-utcára a várost, 
az adományokat összegyűjtik s 
illetve feljegyeztetik. Az adományok 
ismétlődhetnek is. Lehet olykép is 
adakozni, hogy havonta történő 
adományozásra kötelezi magát a 
jószivü ember, arra a pár hónapra, 
mig a segiíési mozgalom tart. Az 
élelmiszereket és tüzelőanyagot a
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bizottság előre bejelentett időben 
elszállittatja. Tervbe vette a bizott
ság a jótékony célra társadalmi 
összejövetelek, szórakozási alkal
mak megrendezését is s ebbeli 
munkájában főleg a társadalmi s 
nőegyietek és leánykörök megértő, 
szives támogató közreműködésére 
számit. A mozgalom vezetésében 
és irányításában, az akció sikeré
nek előmozdításában s a megsegí
tés munkájában általában az ösz- 
szes felekezetek papjai lelkipász
tori buzgalommal vesznek részt.

Az emberbaráti munka megin
dult, a gyűjtés kezdetét veszi. Eb
ben a megsegítésben, áldozatkész
ségben a jótékonyság oltárához kell 
járulnia a földi javakkal megáldott 
tehetőseknek és mindenkinek, aki
nek van miből valamit adhatnia 
azoknak, akik éheznek, fáznak, 
nyomorognak, Ínséget szenvednek.

Emberek! Szeretőszivü ember
testvérek, adakozzatok!

Emlékezés Péter MiMlyról.
A „Gömöra multheti száma közölte 

elhunyt püspökünk, Péter Mihály élet
rajzát. Temetésére ide seregiettek gyá
szoló barátai és tisztelői egész Szlo- 
venszkóról, megadni a nagy embert meg
illető végtisztességet. A gálszécsi kül
döttség könnyezve sóhajtott koporsójá
nál : „Miért jöttél el tőlünk, 28 év alatt 
megszerettük mindig jót akaró, kép
mutatást nem ismerő puritán egyénisége
det, ott megbecsültünk érdemed szerint".

Szegény Péter Mihály! Milyen tragiku
ma volt az életének az a tény, hogy akár
merre ment, tisztelték, szerették, ünne
pelték, csak éppen városunkban vették 
körül ellenséges szivek. Vájjon mit érez
hették ezek a temetésén?

Pilátus mosta kezét, Judás pedig torz 
mosollyal nézte, mikor Krisztust halálra 
ítélték. Valahogy ez a kép tolul emlé
kezetembe, mikor e sorokat papírra 
vetem. Talán túlságosan messze csa- 
pong képzeletem, visszatérek tehát a je
lenhez. Nem akarok én senkinek sem 
szemrehányást tenni, mint asszony csak 
kívülről, szomorúan figyeltem az egyhá
zunkban dűlő egyenetlenségeket és a Pé
ter Mihály, elhunyt püspökünkkel szem
ben megnyilvánuló rosszakaratot. Ellen
ségei még azt is ráfogták, hogy rideg- 
szivü ember volt. Ezt már igazán kény
telen vagyok megcáfolni, mert a sok 
igazságtalanság közt ez a legnagyobb.

Nagyon is melegszívű, szeretetre vágyó 
lélek volt, Péter Mihály. Szerette hiveit, 
egyenként meglátogatta őket mikor ide 
került, szerette nagyon a gyermekeket, 
ő volt aki a ref. templomban, az Ur- 
asztala körül csoportosította őket, hogy 
gyönyörködhessen bennük. Mosolyogva 
nézte el még azt is, ha a kicsinyek hosz- 
szabb prédikáció alatt nem tudtak nyu
godtan ülni. Nemesszivü volt, mert sze
gény ember, bár mily vallásu volt, nem 
fordult hozzá hiába. Azért fájlalta fize

tése megcsonkítását is.— Olyan sok kö
telezettségem van, szeretnék sokfelé 
adni, majd nem lesz miből. Nekem olyan 
állásom van, mely sokra kötelez, — 
mondta nekem. De mikor látta egyhá
zunk nehéz helyzetét, önként leengedett 
hat ezer koronát a fizetéséből.

Szomorú volt az Ő kálváriás útja 
Rimaszombatban. Szüksége lett volna 
egészségi okokból 1—2 órai napi sétára, 
de csak nagynehezen szánta rá magát 
a kimenetelre, különösen, hűséges ku
tyájának elvesztése óta. Bántotta szivét 
a sok udvariatlanság és ellenséges pil
lantás, amivel sétája közben elhalmozták.

Csak akkor volt boldog, amikor otthon, 
az élettársa mellett, Íróasztalánál dolgoz
hatott. Nejét végtelenül szerette. Erre 
nézve egy kis epizódot mesélek el. Ösz- 
szel kirándultunk a szőlőbe, szép verő
fényes délután volt. Leheveredett és úgy 
gyönyörködött a természetben. Felesége 
mellette ült. Egyszer csak nejéhez for
dult. — Milyen jól áll neked ez az egy
szerű kis honi pettyes ruha. (Végigsimi- 
totta a kezével.) Nincs ilyen asszony 
több a világon, mint te vagy, — mon
dotta jóságosán.

Mindennek tudott örülni, kedvtelve 
nézte a vidéket és azt jósolta : egyszer 
szép nyaraló telepe lesz Rimaszombat
nak, ha kifog épülni. Végigjárta az egész 
szőlőt, megnézte B. vikend-házát, elra
gadtatva dicsérte : Milyen boldog lehet 
ez a B., egész nyarat a szabadban, nyu
godtan tölthette kedves felesége és szép 
gyermekei mellett.

így festett az Ő állítólagos ridegsége 
közelről.

Megvagyok győződve, hogy ellenségei 
azért voltak, mert nem keresték az utat 
a szivéhez. Mert Ő sajnos, senkihez se 
tudott igazodni, ahoz volt szoktatva, hogy 
O hozzá alkalmazkodjanak s ha ellen
séges érzülettel találkozott és érezte sa
ját igazát: megkeményitette szivét, en- 
geszteléshez nem értett. Olyan volt, mint 
az acél, amely törik, de nem hajlik.

Ha csak egy kicsit politikusabb lett 
volna, talán sok minden másképpen tör
ténik, de Ő szókimondó, képmutatást 
nem ismerő, magyaros természetét nem 
tudta megváltoztatni.

Szomorú nehéz időkből szólította ma
gához az Ur. Fájdalom nélkül halt meg, 
a ravatalon boldog nyugodt arccal fe
küdt, mintha gyászbaborult hitvesét 
akarta volna vigasztalni: — Jó lesz már 
ott megpihenni, odalent már nem fáj 
semmi... I.

Zsidó kultúrest.
A rimaszombati izr. hitközség elnök

sége folyó hó 21-én, szombaton este 8 
órakor rendezi második kulturestjét a 
Kereskedelmi testület dísztermében.

Belépő dij nincsen, de az újonnan 
épitendő zsinagóga alapjára önkéntes 
adományok szivesen fogadtatnak.

A műsor következő: 1. Goldmark:Air; 
előadják Klein László hegedűn és Szántó 
Andor zongorán.

2. Dr. Weinberger Rezső : A thora 
etikája.

3. Rubinstein: Melodie; zongorán elő
adja : Szántó Andor.

4. Kiss József: Dal a szegény Arje- 
ről. Szavalja : Perl Ilonka.

Készüljünk az 0. T. E. műsoros estélyére.
PV^ 19334 február hó 18-án. ^
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5. a) Zimbalist: Prelude ; b) Mendel- 
sohn : Tavaszdal. Előadják : hegedűn 
Klein László és zongorán Szántó Andor.

*
Tekintettel lapunk olvasóközönségére, 

Dr. Weinberger Rezső témájához rövid 
kommentárt füzünk. Thora héber szó 
és azt jelenti: Szentirás, biblia.

Amióta a bibliát nem csupán a vallás j 
szemüvegén át olvassák, hanem mini! 
irodalmi művet is becsülik és tanulmá-1 
nyozzák, azóta nőtíön nő a költészetre j 
gyakorolt hatása. Van valami a bibliá
ban, aminek hatása aló! az igazi, a nagy 
költők nem tudják magukat kivonni : 
nyelvezetének egyszerűsége, kifejezés- j 
módjának realizmusa, felfogásának meg- 
kapóan igaz költőisége. Alig van könyv, 
melyben a keresetlen nemes egyszerű
ség, a sallang és cifraság nélküli kife- j 
jezés az érzelmek közvetlenségével, mély j 
költőiségével annyira egybe tudna ol- i 
vadni, mint éppen a bibliában.

Herder, a nagy német költő, vizsgálta | 
meg legelőször a bibliát költői értékére 
vonatkozóan és arra az eredményre jutott, 
hogy nemcsak a vallás, de a költészet 
szempontjából is utolérhetetlen becse | 
van. Ezért fordultak a költők oly sűrűn | 
a biblia felé. Csak Dante : Isteni szin-! 
játékát, Milton: Elveszett paradicsomát,! 
Wieland : Oberonját, Kiopstock : Mes
siását, Zrinyi: Sziget ostromát, Madách: 
Ember tragédiáját említjük, hogy némi 
képet nyújtsunk a bibliának a világiro
dalom költészetére gyakorolt hatásáról.

A második kulturest oly nívósnak 
ígérkezik, hogy városunk minden intel- 
lektueljének, vallási különbség nélkül, 
érdemes lenne azon résztvenni. A ren
dezőség mindenkit örömmel lát.

Sehlösz Lajos.

Petroleumkályhát vettem.
Beállott a tél, hidegre fordult az idő 

és ismerőseim tanácsára vásároltam egy 
petróleumkályhát.

Mivelhogy a kályha számtalan előny
nyel dicsekedhetik : kicsiny, nem kell 
neki kémény, ide-oda cipelhető, meleget 
ád, duruzsol, nem büdös, nem kormoz, 
egyszóval eszményi.

A kályha megjött, a használati utasí
tást mellékelték és ünnepélyesen befü- 
töttem. Szervusz, hideg ! Én ezentúl fü
tyülök rád...

Első nap békésen viselkedett, mint 
az uj vendéghez illik. Fortyogott, ször- 
työgött, a lakk halkan bűzlött, no, ezt 
ki kell bírni, hiszen azért lakk, hogy 
kopjék. Majd megszárad.

Másnap ugyan beleragadt a kanócz s 
ahogy rángattuk kifelé, kiömlött az olaj,!

Keresem magamat.
A város ködös. ... A villanylámpa 
Álmosan méláz az éjszakába.
Sehol egy lélek,
Valahol zeg-zug utcákon végig 
Bolyong a nyomor s lopva kiséiik 
Valami senki, semmi köd-népek...
A fejemet a nyakamba húzva 
Megyek : sár, piszok, halott az utca...
A fal tövében
Meglapult sunyin valami árnyék...
— Élet és halál énnekem játék,
S tőrrel szivembe ki les: nem félem.
Ez a világ rég nem a világom.
Száz éve jártam ezen a tájon 
Kacagó szívvel.
S semmi rossz-festék nem fogoti rajtam 
Lemostam mindent, mert ez a fajtám, 
Mert ezen útra a végzet hitt el.
S most rám fröccsent az uíca szennye... 
Csak törülgetem : ejnye no, ejnye,
Mi folt ez rajtam ?
Hát nem birck e rám leső árnnyal? 
Föl, föl a lelkem hasztalan szárnyal:
Itt kell ragadnom e csúf iszapban...?
A levegőbe vágom az öklöm,
Férfi időmet hasztalan töltöm 
Meddőn, céltalan ?
— A lábam alatt zeng a kövezet, 
Keresem, űzöm ami elveszett :
A csavargásban elveszett magam.
Bolond, csúf idő. De tovább megyek. 
Akarom, kell, hogy új, erős legyek 
S végre kiérjek.
E ködös város piszkos utcája 
Nem lehet hitem örök Mekkája !
S végire járok e cudar éjnek !

Telek A. Sándor.

de ez egyéni ügyetlenség, — ha az em
ber a kályhába gyújt, akkor is kihull a 
forgács.

A kanóc görbén kezdett égni, egyik 
vége füstölt, a másik kék gázlánggal 
égett. Vettünk egy speciális ollót 22 ko
ronáért s megmostuk a kezünket.

Negyednap valaki rálépett a sötétben 
s felborult.

Ötödnap a fél feléről leolvadt a máz 
és azóta úgy fest, mint egy égési se
bekben szenvedő néger. Áz embernek 
kedve támad vakarózni, ha ránéz.

Egy hét múlva megunta az apró bosz- 
szantásokat és alaposan kitett magáért. 
Hogy egy félórára magára hagytuk, 
vígan kormozni kezdett. Egyre jobban 
kormozott, mire beléptünk a szobába, 
vak feketeség uralkodott és az ablakot 
csupán halványsárga derengés mutatta. 
Azt hittük, hirtelen megvakultunk. Meg
dörzsöltük a szemünket s hősi elszánt
sággal léptünk újra be. Egyetlen korom
tömeg az egész szoba. Ajtót, ablakot 
nyitottunk, félórai szellőztetés után vég
re szemügyre vehettük a harcteret. Még 
a képek üvege alá is vastag koromréíeg 
rakódott. A kis masina jól dolgozott. 
Este kilencig súrolták, takarították, mos
ták még a mennyezetet is. Ahova nyúl
tunk korom. Hetek múlva is korom. A 
fiók legzártabb rekeszeibe is befurako
dott. Minden papirost külön kellett le
törülni.

A kis masina határozottan kezdett 
érdekelni.

Három napig kormosak voltunk.
Negyedik nap újra kezdte. Állítólag 

a kanócok égtek magasan. De ezt ideje
korán elfojtottuk, meghúzta magát.

Egyébként békésen viselkedett. Ha 
ránéztünk, meghunyászkodott és csend
ben maradt. Olykor ok nélkül hangos.- 
kodni kezdett, duruzsolt és zúgolódott. 
Rájöttünk a nyitjára, hol le, hol fel 
kellett csavarni a kereket. Egyszer az
tán úgy lecsavartuk,, hogy beesett a 
kanóc az olajba. Cukál ur félóráig ha- 
lászgaíta, mig ki tudta huzni. Aztán a j 
másik oldalát addig huztuk, amig telje- i 
sen kihúztuk a kanócot. Erre uj félóra j 
kellett, mig vissza tudta gyűrni Cukál ur. j

Néha ok nélkül illatozik. Máskor csak 
félig ég. Több Ízben husvétot rendezünk 
a petróleummal, amikor mellé öntjük.

Egyszóval derék kis állat. A gyár azt 
irta, hogy bánni kell vele tudni.

Olyan, mint egy hamis nő. Akárhogy 
bánik vele az ember, mindig megcsalja.

Egyéniség. Itt ülök vele szemben, ra
vaszul pislog és duruzsol. Félek, hogy 
meg fogja tudni, amit róla irtani, S ak
kor újból bosszút áll... (thyvi)

Történelmi jelentőségű 
sajtóhibák.

A betűszedőre nézve a legborzasztóbb 
és legidegölőbb az, ha rosszul olvasható 
kéziratot kap és azt úgyszólván kibe- 
tüznie kell. Sok iró csupa hanyagságból 
vagy megszokottságból, néha a gyors 
munka következtében ir rosszul. Ha 
ilyenkor a szedő összhangba hozza az 
iró személyét az apró és nagy szentek 
összes táborával, ugyan ki csodálkoznék 
ezen ?

Voltak és vannak híres emberek, akik
nek az Írása mintaszerű, viszont vannak 
olyanok, akiknek az Írása kegyetlen. 
Garibaldi olasz szabadsághősnek például 
olyan Írása volt, mintha litografált lett 
volna, pedig ugyancsak nehéz mester
sége volt: a háborúskodás. Ezzel ellen
tétben I. Napóleon írása grafológusoknak 
valóságos rejtély, mert rettenetes rossz 
volt és mindig rosszabb és olvashatat
lanabb lett.

A rossz kéziratok szülik a sajtóhibá
kat, amelyeken sokszor nemcsak a fél
világ kacag vagy bosszankodik, hanem 
teljes életén keresztül kompromittálja 
azt, aki okozója volt. A rossz kéziratból 
eredő sajtóhibák egyebekben teljesen 
egyidejiiek a könyvnyomdászat feltalá
lásával és amig rossz kéziratok lesznek, 
addig nem is fognak megszűnni.

A legdrágább sajtóhiba bizonyára 
1632-ben született meg Londonban. Ez 
évben ugyanis Parker Róbert és Lukács 
Márton kir. szab. nyomdászok bibliát 
nyomtak ezer példányban. Véletlen el
nézés folytán a hetedik parancsolatból, 
amely igy szól: „Ne kívánd felebarátod 
feleségét..." a kezdő „Ne" szócska ki
maradt és amikor a cenzor a hibát fel
fedezte, a biblia már teljesen készen 
volt. Mikor a nyomdászok bűnössége 
megállapítást nyert, azokat 3000 font 
sterlingre megbüntették.

Ami a sajtóhibákért járó büntetést il
leti, azokról sok adat maradt mega régi 
Írásokból. Németországban például a 
múlt század 70 es éveiben történt, hogy
I. Vilmos császár ellen (II. Vilmos nagy
atyja) pajkosságból, akaratból avagy 
véletlenségből-e, ami ki nem tudódott, 
egy vidéki lap felségsértést involváló 
sajtóhibát követett el. A szó eredetileg1 
„Kaiser" lett volna, de oiyan ferde ér
telemben került a nyilvánosságra, hogy 
méltán sértő volt az uralkodóra. A hi
vatalos eljárás semmi pozitív támpontot 
felhozni ugyan nem tudott a szedő bű
nösségére, mivel azonban bebizonyoso
dott, hogy a hírlapot egyedül a szedő 
szedte, tördelte, korrigálta, ergo: neki 
kellett a bűnösnek lenni és igy neki is

azt is, hogy az akkori időben a szo
cialista mozgalom Németországban erős 
hullámokat vert és igy a hatalom erős 
harcban állt a munkásokkal, a szedő 
helyzete igen gyászos volt és majdnem 
az életével játszott ezért és amikor a 
törvényszék elnöke kimondta az Ítéletet, 
amely 15 évi súlyos börtönre szólt, han
goztatta, hogy az Ítélet nagyon enyhe.

Azonban nem minden sajtóhiba elkö
vetője jár igy pórul. Van eset, hogy ju
talom vár az elkövetőjére. Olaszország 
egyesülése előtt, 1859 ben, számtalan 
kísérletet tettek az olasz hazafiak, hogy 
az olasz nép előtt az egyesülés eszmé
jét rokonszenvessé tegyék. Egy olasz 
betűszedő a vámházi szabályzat" szöve- 
vegét használta fel ilyen irányú agitá- 
cióra. Egy kis mesterkedés árán sikerült 
úgy alakítani a szöveget, hogy a kezdő
sorok felülről lefelé olvasva a „Vive la 
Italia Unia“ (Éljen az egységes Olasz
ország !) szavakat adták. E „hiba" felfe
deztetvén, a szedő jutalomban részesült 
a hazafiak ligájától.

Hogy a sajtóhiba politikai és világ
történelmi eseményeket is tud előidézni, 
arra sem gondol egyhamar valaki. I. Na
póleon, miután az oroszországi szeren
csétlen hadjárat után (1812) látta, hogy 
szerercsecsillaga kezdi elhagyni és mi
után tapasztalta, hogy az eilene törő 
erőkkel (porosz, orosz, angol, osztrák, 
olasz, spanyol, portugál) nem tudja a 
siker reményében felvenni a harcot, a 
nála szokásos hirtelen elhatározással el
gondolta, hogy milyen okos dolog lenne, 
ha az orosszal, aki úgyis csak kénysze
rűségből ment bele a szövetkezett hatal
makkal a harcba, valamelyes engedmé
nyek árán békét, illetve szövetséget kötne. 
A párisi orosz követ valószínűleg ura 
beleegyezésével, szívesen ment bele a 
szövetségi tárgyalásokba és már-már úgy 
állt a dolog, hogy ratifikálják a szerző
dést, amikor egy reggelen a „Moniteur" 
erről vezércikkezve, igy fejezte be ok
fejtéseit : „Les deux souverains dón l’un 
ne peut qu’etre invicible" (a két ural
kodó, akik közül csak az egyik legyőz
hetetlen). A „Moniteur" akkor igen el
terjedt lap volt és igy szerzet a szöveg
ről tudomást az orosz követ is, aki 
persze rögtön óvást emelt a francia 
külügyminiszternél a francia sajtó ilyetén 
nézetnyilvánitása ellen. A francia külügy
miniszter rögtön intézkedett és akkor 
kiderült, hogy sajtóhiba okozta a bajt, 
mert a szerző az inkriminált mondatot 
igy irta : „Les deux souverains dönt 
l’union ne peut qu’etre invicible" (a két 
uralkodó szövetsége legyőzhetetlen). A 
francia külügyminiszter rögtön szaladt az 
eredeti kézirattal az orosz nagykövethez, 
hogy igazolja, hogy csupán sajtóhibáról

Péter Mihály emlékére.
Irta : Fülep Kálmánná.

Jó pár évtizeddel ezelőtt, egy kicsi 
faluból egy szegény, egyszerű portáról 
elindult egy kis fiú, egy tudományszom- 
jas gyermek ; — mint egy betlehemi 
csillag, — a sárospataki Alma Materen 
keresztül. Szivében a munka égő szere- 
tetével. Hittel, bizodalommal, nagy am
bícióval a lelkében, — ment előre!... 
Iskoláit kitünően végezve, egyre följebb- 
följebb szállott a magyar tudomány, iro
dalom, a magyar kultúra horizontján... 
Mindegyre tündöklőbb lett pályafutása !

Huszonnyolc évig szeretettől, biza
lomtól, sikertől kisérve, mígnem akkor, 
— amikor más ember leikébe beköltö 
zik az öröm, a megérdemelt jutalom 
jóleső, édes érzése, — akkor, amikor a 
lehető legnagyobb kitüntetés érte, ami 
református lelkész-embert érhet: a köz
bizalom, a közszeretet a püspöki szék
be emelte, akkoriéit a Golgota-embere! 
Azóta hordozta a keresztet!... Valami 
szent türelemmel és megadással hor
dozta !... Én, aki hízeleghetek magam
nak azzal, hogy elég közelről ismertem, 
többször voltam vele együtt, őszintén 
mondhatom, sohasem láttam haragot a 
szivében !... Csak végtelen bizakodást, 
türelmet, hogy majd egyszer kisüt az 
igazság napja !.. S állt a viharban. 
Hulltak lelkére a pörölycsapások...

S ő állta mega kuvás nélkül, tűrhe
tetlenül az elveihez, harmóniával, béké
vel a lelkében, őrhelyén állt mindaddig, 
amig érte jött az Úr, kézen fogta, mert 
nagyon szerette őt és elvitte magával, 
megelégelte a szenvedést, elvilte magá
hoz s a töviskoszoru helyett a hűség 
aranykoronáját tette a fejére.

„Nem való a földre 
Itten árva volna,
Itten bánatába 
Szive megcsordulna !"

Hogy szeretted az embereket, hogy 
szeretted az egyházadat ! ... Micsoda 
áldozatokra, lemondásokra voltál képes 
ezekért.... Mi láttuk ezt és szinte cso
dáltunk érte. ... Csak azok nem szeret
hettek tégedet, akik nem ismertek, illetve 
félreismerlek!... És akik végig elfogul
tak maradtak veled szemben... És akik 
nem is akartak másképpen megismerni 
Tégedet!... Közvetlen halála előtt volt 
a kibékülés, mindenkivel. ... Békejobbot 
nyújtott mindenkinek!... Mindenkinek 
megbocsátva, tiszta érzésekkel adta 
vissza lelkét a Teremtőnek. Olyan tisz
tán, ahogyan valamikor, a kicsi faluból 
útnak indult.

És most mi, akiket annyiszor tanit- 
gattál imádkozni, mi kérünk Tégedet : 
könyörögj érettünk odafenn, eltévedt uta
sokért, hogy egy világot megváltó esz
me, egy uj Messiás, vezessen ki már 
bennünket az igaz útra !... Jöjjön már 
egy erős kezű, meleg szivü Messiás, 
aki valahára fölépíti szívtől-szívig, em- 
bertől-emberig, nemzettől-nemzetig azt 
a régen várt hófehér mesehidat, a me
lyen keresztül egy uj, szent ünnepben, 
egy véget nem érő örök szeretetben ta
lálkozik a két part véresre sarkantyú
zott, szegény népe!... Kérünk Tégedet, 
hogy imádkozzál az önmagát marcan
goló, tépő, boldogtalan emberiségért, 
hogy kedvenc eszméd : az örök szeretet 
és béke áldását megértvén, valahára lássa 
be, hogy csakis a szeretet válthatja meg 
lángbaborult lelkűket! Hogy a kultúra, a 
haladás, ha folyton vet is fel uj eszméket, 
uj gondolatokat; áldássá, gyümölcsöző

vé : közkincscsé csak az égi fényen ke
resztül lesz ; a minek a neve: vallás, 
hit !... Csakis a vallás, a szeretet képes 
életet, lelket önteni a holt betű és hideg 
mechanizmus eredményeibe!... Csakis 
a vallás, a szeretet; ami tény, nem vív
mány. Amit nem lehet kimagyarázni 
sem természetrajzi evolúciókból, sem 
történeti fejlődésből. Velünk született 
és soha sem fog meghalni.

Péter Mihály;... A Te ékes szód el
hallgatott örökre. A Te lelkesen csil
logó barna szemed kihúnyt örökre !

Ott, a ravatalodnál állva, szinte lát
noki erővel éreztük, hogy igazi áldást 
és békét hirdető kuíturélet csak akkor 
lesz a földön, ha az emberek nemcsak 
tudni, látni akarnak, de élni, szeretni, 
becsülni is megtanulnak... Egy picit a 
kultúra csődjét, fájdalmát és terhét 
éreztük a sziveinkben a ravatalodnál...

Mire való hát a vallás, a szeretet, a 
megbocsátás, a tisztelet; a leikeinknek 
ez a sok reá aggatott cifrasága ; ha 
Péter Mihály az ő fényes eszével, me
leg szivével itt fekszik hidegen, meg 
nem értve, elitélve annyi embertársá
tól?... Mi az a nagy sötét hatalom, ami 
a szivekre szállt, ami ennek a nagy- 
szivü embernek az életét pokollá tudta 
varázsolni, s amit ezek a ragyogó kui- 
tureszmék vállvetve sem tudnak a föld
höz vágni ? !...

Ismeretlen, kifürkészhetetlen sors !... 
Te már boldog vagy az örök béke ho
nában. Te már sohasem fogsz többé 
kicsinyes emberi intrikák kereszttüzé
ben állni... Neked már megadatott a 
boldogság; egy eredményes, munkás
sággal teli élet után eljött érted az Ur, 
és 0  maga vezetett ki Tégedet az élet 
keserű labirintusából.
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van szó, de minden késő volt: az orosz 
nagykövet már jelentést tett az orosz 
cárnak a párisi sajtó perfid hangjáról, 
aj. j viszont megparancsolta, hogy a szö
vetségre vonatkozó tárgyalásokat sza
kítsa meg. A következményeket ismer
jük. A szövetséges hatalmak az oroszok 
segítségével Napóleont legyőzték Water
loonál és ezzel a világtörténelem más 
fordulatot vett. A trónalapitó Napóleon 
eaész dinasztiájával leesett arról a ma
gaslatról, ahová önerejéből emelkedett.

A beitiszekrény ördögének játszi ked
véről szólva, végül a „Gömör“ életéből 
hozzuk a legsikerültebb sajtóhibát, mi
kor egy eljegyzési hírben a menyasszony 
apjának foglalkozása „kúriai biró“ he
lyett „kurinci biró“-nak szedetett s igy 
jelent meg a hir, a gömöriek nagy gau- 
diumára.________________________________

Járási gyermekvédő egyesület
gyűjtési akciójának befejeztével hálás 
köszönetét nyilvánítja mindazoknak, kik 
tevékenységükkel vagy adományaikkal 
hozzájárultak ez akció sikeréhez s a 
szenvedő, beteg, éhező gyermekek nyo
morának legalább részbeni enyhítéséhez.

Ezen gyűjtésnél a legkülönfélébb ta
pasztalatokat szereztünk. Nem várt szép 
eredménnyel fejezték be azt sok oly 
helyen, ahol azt nem is vártuk volna, 
viszont szépen stilizált kifogásokat kap
tunk oly helyekről is, ahol legalább ki
sebb adományokat, megértést és áldo
zatokat is lehetett volna várni.

Egyes helyekről az üres gyüjtőiveket 
sem küldték vissza, még sürgetés után 
sem. Senki sem vár adományt, áldoza
tot oly helyről, ahol még a mindennapi 
kenyérre sincsen, de kifogásokkal ta
kargatni az emberi nyomorúság iránti 
érzéketlenséget ott, ahol gyakran igen 
fellengősen beszélnek a szociális fel
adatokról, nem helyénvaló.

Gyakoriak most a különféle gyűjté
sek, mégis több helyről jöttek egyesü
letünkhöz önkéntes, kérésnélküli ado
mányok is. Ritka, megbecsülésre méltó 
jelenség most, amikor sokan hivatkozva 
a szűkös viszonyokra, azokat kifogásul 
használják, hogy kitérhessenek ember
baráti kötelezettségeik elől. Egyesüle
tünk múlt évi munkásságáról későbben 
adunk ki részletesebb közleményt, most 
csak a gyűjtés további eredményét kö
zöljük.

Kimutatás
a járási gyermekvédő egyesület téli 
segélyezési akcióinak támogatására ren
dezett gyűjtés további eredményéről: 

Evangélikus népiskola igazgató- K. f.
sága Klenócz............................30.—

Evangélikus népiskola igazgató
sága R im a b á n y a ..................  60 50

Jegyzői hivatal Klenócz , . . . 68'—

Evangélikus népiskola igazgató
sága Gesztes.................. * . 51'—

Gazdasági hitelbank R.-szombat 43’— 
Közs. iskola igazgatósága Nyustya 338.—

» „ „ Poltár . 34'60
Kormánybiztosi hiv. k.-szombat . 313'50 
Evangélikus népiskola igazgató

sága H a c s ó .......................... 46'—
Körjegyzői hivatal Meleghegy. . 24'10 

» „ Osgyány . . 25'—
„ „ Poltár . . . 12.—

Evangélikus népiskola igazgató
sága Likér...............................25 —

Evangélikus népiskola igazgató
sága Cserencsény................. 12"—

Evangélikus népiskola igazgató
sága R im ó c z a ......................35'—

Rimaszombat és vidéke jótékony 
nőegylet Rimaszombat . . . 200'— 

Szlovák áll. polgári iskola tanuló 
ifjúsága Rimaszombat . . , 12350 

Szlovák áll. elemi iskola tanuló 
ifjúsága és tantestülete Rima
szombat .......................................14370

Szlovák eiemi iskola szülői érte
kezlete Rimaszombat . . . , 100'— 

Róm. kát. elemi népiskola igaz
gatósága Nagyszuha . . . .  8'—

Evang. elemi iskola igazgatósága
Rimazsaiuzsány................. 6'60

Állami elemi népiskola ipazgató-
sága Osgyán 5'—

Evang. elemi népiskola igazgató
sága Alsósziklás.............................3 70

Körjegyzői hivatal R.-Kokova. . 20 — 
Polgári Olvasókör R. Szombat . 50'—
Magyar cserkész leányegylet Ri

maszombat ............................... 50'
Psenszky Vaclav Rimaszombat . 50 
Evang. leánykör Rimaszombat . 50 
Evang. elemi népiskola Kiette . 5
Lods R. igazgatónő Rimaráhó . 50 

A gyűjtés eddigi összeredménye (ado
mányokon kívül) 287270 korona.

Nem lehet begubózni,
nem szabad hamupipőkésen megcsficsülni az 
otthon meghitt sarkában és beburkolózni a 
gyötrelmes élet gondpaplanába, Asszonyom, 
nem éppen most, amikor kizökkent a rendes 
kerékvágásban forgott Élet tengelye és őrült 
iramban fut, rohan velünk, fölöttünk a meg
bomlott Idő., Nem jó, nem szép, nem kelle
mes most a máskor békés nyugalmat bizto
sító otthonunk sem, ahol ha azokat a folyto
nos keresésre teremtett bizonyos kiskulcso- 
kat kutatja is, ott az asztal sarkában, a 
szekrények tetején, a vitrinek fiókjában, min
denütt és mindig adóintő cédula, bevallási 
ívek, gyengéden leragasztott fizetési meg 
hagyások és egyéb kellemetességek akadnak 
kezébe, Asszonyom és elrontják, megkeserí
tik jobbnak hitt, szebnek remélt, tényleg 
azonban egyre ködösebb napjainkat, a ma
gukét, az enyéimet, az övéiket, mindnyájun

És Te most onnan fölülről azt kér
dezed a lázongóktól : „meg vagytok-e 
most már elégedve ?... Béke lesz-e 
most már a sziveitekben?"

Békét, megnyugvást fog-e kelteni a 
távozása a lelkeitekben ?... Megoldód- 
iak-e a nehéz problémáitok?... Vagy 
ez csak újabb differenciákat dob majd 
közétek?! Ki tudna erre feleletet adni ?

A Te jó leiked már pihenni fog örök
ké ! Emléked élni fog közöttünk mind
végig !......

S mi, akik szerettünk Tégedet, mert 
ismertünk, mi nem akarunk tetemre- 
hivást rendezni, de ennél a döbbenetes, 
tragikus élethullásnál kérünk titeket 
Emberek ! Titeket, akik itt maradtatok 
a siralom völgyében ... Emberek ! Vi
gyázzatok !... A harag, a gyűlölet rossz 
tanácsadó!... Világot sohasem épit a 
gyűlölet, a rombolás!... Teremteni csak 
a szeretet, az egyetértés, az összhang 
képes. Csak ez kormányozhat embert, 
világot!...

itt, ennél a ravatalnál állva, kérünk 
benneteket: szánjatok magatokba, le
gyetek igazi reformátusok, akiknek szi
vében kell, hogy Jézus lakjék és a lelki
ismeret!... Mert nekünk erős hitünk is 
van, nem csak paragrafusaink ! ... Van 
egy hatalmas Istenünk az égben, aki 
né! eleveneket és holtakat!... S ha már 
Néki menni kellett, hinni szeretnénk, 
hogy az Ö áldozatos csodahalála meg
váltja ezt a széthulló, bomló világot!...

Et! a Te ravatalodnál állva, világo

san, szinte látnoki erővel érezzük, hogy 
a kultúra csakis akkor lesz igazi kul
túra, hogy ha az emberek nemcsak tudni 
akarnak, hanem élni, szeretni, tisztelni 
is megtanulnak !... Itt állva, mélyen 
érezzük a lelkek csődjét!... Mire való a 
vallás, a szeretet, a humanizmus, a lel
kűnknek ez a sok reá aggatott cifra
sága, ha Péter Mihály az ő nagy tudá
sával, meleg szivével, végtelen munka
szeretetével itt fekszik hidegen ... félre
értve, váddal teleszórva, mint egy újkori 
Jézus!... Jézus volt a legnagyobb ideá
lista s mégis megkövezték az emberek ! 
Az ideáljaikat vesztett, csalódott lelkű 
emberek, akik földi királyt vártak és 
nem a szeretet nagy Apostolát...

Ez az ősrégi, egész napjainkig tévely
gő, kisértő sötét hatalom most is a lel- 
kekre szállott. S ezt a sötét nagyhatal
mat, a szivünk forró szeretete, az újkor 
sok, ragyogó kultureszméje vállvetve 
sem tudja a földhöz vágni!

Búcsúzni szeretnénk Tőled ! .. És 
még csak a mindennapi sablonos sza
vakat sem merjük használni. Nem me
rünk Téged ide visszavárni! ... ide, a 
Golgota kertjébe ... szenvedni újra!... 
Tégedet a te jó, igazságos Istened ké
zenfogva vezetett ki inneni... Mint egy 
újkori csodatétel!... Korán el is vitt 
Tégedet magához, az örök béke és 
nyugalom boldog honába !

két, Asszonyom. Ilyenkor, mikor Gond a ke
nyerünk, Bánat a vizünk, kell, óh, nagyon 
kell, hogy a megszokottságokból, a hétköz- 
napias egyhangúságból kiragadjuk magunkat 
s keressük az életünkbe változatosságot hozó, 
az életbajokat ha csak pár órára is feledtető 
társaságot, hogy érezzük az Élet vérkerin
gésének zúgását, lássuk a velünk sorsostár- 
sak elevenségét, halljuk a Idő órájának erő
sebben tiktakoló ketyegését. Kell ez, hogy 
elviselhetőbbé tegyük az életünket és meg- 
cukrosltsuk annak egész valónkat átitatott 
keserűségét. Menjen el hát arra a heti tár
sasösszejövetelre, arra a kedve?, családias 
klubestére és társalogjon, kacagjon, kézi
munkázzon, vagy ha épp fölkérik, táncoljon 
is, Asszonyom.

f

Papi jubileum. Minden nagyobb nyil
vánosság nélküli, meleg és bensőség- 
teljes ünnnepet ült Gömörpéterfala ka- 
tolikussága abból az alkalomból, hogy 
a község köztiszteletben és becsülésben 
álló plébánosa, H o l c z m a n n  J ó z s e f  
ekkor töltötte be lelkészi működésének 
30-ik és gömörpéterfaiai lelkipásztor
kodásának 25-ik esztendejét. Holczmann 
József a hivatásuk magaslatán álló lel
készek közül való s az ő érdeme az a 
lelki és kulturális előrehaladás, mely a 
gömörpéterfaiai és dobfenéki hívők kö
zött példaképül tapasztalható.

A rimaszombati községi választás 
ügye. Az országos hivatal, mint isme
retes, vizsgálatot rendelt el a december
4-ikei községi választás ellen benyúj
tott petíciók ügyében s ez a vizsgálat 
szerdán és csütörtökön ment végbe a 
járási hivatalnál, Hanesz Emil járásfőnök 
elnöklése mellett, a pártmeghatalmazot
tak jelenlétében. Általános megütközést 
keltett, hogy az országos hivatal a tör
vény intenciói ellenére nem gondosko
dott indifferens vizsgálóbiztos kirende
léséről, hanem a vizsgálat lefolytatásá
val Hanesz járásfőnököt bízta meg, aki 
tudvalevőleg szintén érdekelt fél, ameny- 
nyiben mint szavazó részt vett a vá
lasztásokban és emellett, mint ismeretes, 
az egyik csehszlovák pártnak exponense. 
A tárgyalás kezdetekor dr. Törköly Jó
zsef nemzetgyűlési képviselő, a városi 
magyar biokk választási meghatalma
zottja tiltakozását fejezte ki a törvény 
megsértése miatt és követelte, hogy a 
vizsgálatot az országos hivatal érdek
telen és pártatlan biztos elnöklése mel
lett foytassa le. A tiltakozást jegyző
könyvbe foglalták és a kihallgatott ta
nuk vallomását jegyzőkönyvbe véve, az 
iratokat pénteken felterjesztették az or
szágos hivatalhoz döntés végett. Rima
szombat őslakossága a törvény erejé
ben bízva, általános érdeklődéssel várja 
az országos hivatal döntését, amely 
szerintünk, ha a pártpolitikai praktikák 
nem érvényesülnek, csakis a magyar 
álláspont győzelmét hozhatja.

A román állampolgárság megszer
zése. A pozsonyi román főkonzulátus 
december 12-én kelt 577/932. sz. érte
sítése szerint a román állampolgárság 
megszerzésének a lehetősége az 1932. 
október 18-iki törvénnyel 1933. szept.
1-éig meg lett hosszabitva mindazon 
román alattvalókra vonatkozólag, akik 
külföldön tartózkodnak s akiknek az 
érvényben levő törvényes rendelkezések 
értelmében igényük van a román állam- 
polgárság elismerésére. Közelebbi infor
mációkkal a pozsonyi román főkonzulá
tus szolgál.

Szökést kísérelt meg egy fogoly a 
törvényszéki fogházból. Múlt csütör
tök délután két órakor érdekes szökési 
kísérlet történt a helybeli törvényszéki 
fogházban. Ibos István klenóci illetőségű 
rab, aki lopás, betörés, valamint ható
ság elleni erőszak miatt egyéves börtön- 
büntetését tölti Rimaszombatban, észre
vétlenül kibontotta a cellafalába épített 
cserépkályhát s az igy keletkezett nyí
láson a folyosóra jutott, ahonnan feltű
nés nélkül tudott az udvarra, majd a 
fogház kerítésére jutni. A kerítésen át 
az utcára igyekvő rabot a közelben 
szolgálatot teljesítő egyik rendőrposzt 
vette észre és akadályozta meg a szö
késben.

Kinő APOLLO mozgó
Szombaton és vasárnap, január 14-én és I5-én 
elsőrendű németül beszélő és éneklő Ufa operett 

pazar kiállítással:

Feleségem a szélhámos
Fősz :/Nagy Kató. Heinz Ruhmann, Fritz Grün- 

baum, Alfréd Ábel, Mali Delscbaft.

Szerdán és csütörtökön, január l«-án és 1^-én
a régen várt hangos film a közönség kedvenceivel,

Pat és Paiachonnal. Nagy katonai vígjáték:

Szakasz indulj!
Föaz.: Pat-Patachon Mona Martéin.

Dobsina város főjegyzőjének ün
neplése. Szutorisz Kálmán, dobsinai vá
rosi főjegyzőt ötvenedik születésnapja 
alkalmából bensőséges, meleg ünnep
lésben részesítették tisztviselőtársai és 
jóbarátai, a dobsinai Fejér-féle étterem
ben múlt szombaton hetventeritékes ün
nepi ebéd keretében, amelyen nemcsak 
az ősi buléner város és környékének, 
hanem Rozsnyó város reprezentánsai is 
nagyszámban jelentek meg. A banketten 
számos ünnepi beszéd és felköszöntő 
hangzott el, melynek sorát Pácéit járási 
főnök nyitotta meg, méltatva az ünne
peljek Dobsina város javára kifejtett 
tízéves munkásságát, amellyel a város 
összpolgárságának tiszteletét és rokon- 
szenvét kiérdemelte. Sommer állomás
főnök, kormánybiztos mint hűséges 
munkatársát köszöntötte föl Szutoriszt, 
akit ezenkívül Pósch Gusztáv ev. iel- 
kész, a dobsinai németség és az evang, 
egyház, Dr. Fischer kereskedelmi iskolai 
tanár intézete és a tanári kar nevében 
üdvözöltek még. Strigner János, Garzsik 
Lajos, Linczényi János ev. lelkész és 
dr. Ungár László felszólalása után a 
jelenlevők táviratban üdvözölték Szuto
risz főjegyző 84 éves édes atyját.

A kereskedelmi testület közleménye. 
A lapokban megjelent azon körülmény
re, hogy a kereskedőknek tilos fedezeti 
váltót tartaniok, a következőkben ismer
tetjük a helyes jogállapotot: Sem a 
váltótörvéhy, sem a váltóbélyegekről 
szóló 48/1928. sz. törvény, sem más tör
vény _ nem tartalmaz tiltó rendelkezést 
oly értelemben, hogy a kereskedő ne 
tarthasson őrizetben vagy tulajdonában 
fedezeti (biankó) váltót. — A váltóbé
lyegről szóló törvény azonban tényleg 
lehetetlenné teszi a kereskedő részére 
a fedezeti váltó tartását, mert a törvény
4. és 6. pontja azt a jogi vélelmet ál- 
iitja fel, hogy azok a fedezeti váltók, 
melyek más személyek mint pénz és 
hitelintézetek birtokában vannak, legke
vesebb 100.000 Ké-ra szólanak és a II. 
fokozat szerbit (1%) bélyegezendők. — 
A gyakorlatban tehát a kereskedő is 
tarthat fedezeti váltót, azonban akármi
lyen összegre is vonatkozik, legkeve
sebb 1000 Kö. bélyeggel látandó el, (a 
legkisebb büntetetés ennek tízszerese), 
úgy hogy tényleg lehetetlen, hogy a ke
reskedő fedezeti váltót tarthasson.

A rimaszombati hősök emlékműve
javára a Rimaszombati Banknál elhelye
zett összeg 1932. december 31-ig ka
matokkal együtt . . . . K5 52,550.—

Újabb adományok . . Ke 379 —
Összesen K5 52,920'— 

Rimaszombat, 1933. január 13.
Szoyka Pál,, pénztárnok.

Hosszabb lesz a diákok félévi va
kációja. Arról értesülünk, hogy a kö
zépiskolákban a folyó tanévben a január 
végén esedékes félévi szünidő fűtési és 
világítási takarékosságból, de a fellé
pett influenzás megbetegedések folytán 
egészségi okokból is kivételesen hosz- 
szabb lesz.

Filmszínház. Folyó hó 14. és 15 én 
a „Feleségem szélhámos" cimíi német 
nyelvű film kerül előadásra, melynek 
főszereplői Nagy 'Kató és Heinz Ruch- 
mann. Bergmann kis bankhivatalnok, de 
a felesége Jutta (Nagy Kató) magasra 
törő tervekkel foglalkozik, mert férjének 
kis fizetéséből nem telik ábrándjai ki
elégítésére. A véletlen összehozza Marty 
virsliszállitóval, kinek úgy mutatja be 
férjét, mint bankigazgatót. Ebből a lég-

A Rimaszombati Magyar Dalárda február bá 11'én tartja hangversenyét.
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bonyolultabb fordulatok egész sorozata 
támad, melyekből a házaspár alig tud 
kiszabadulni, de a végén még sem bán
ják a kiállott izgalmakat.

Folyó hó 18. és 19 én Pat és Patachon 
kalandorfilm „Előre indulj" cimen kerül 
színre. A két jó madár, mint rendesen, 
üres zsebbel találja magát egy strand
fürdőben, hol különös kaland révén egy 
szép nővel ismerkednek meg.

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

Apa és fiú a bíróság előtt. Gonosz 
János 25 éves rostán szabósegéd a múlt 
év augusztusában, amikor látogatóban 
járt a szülői háznál, kifürkészte, hogy 
apja hol tartja pénzecskéjét s a konyha 
ládájában eldugott kulcsot megkapa
rintva, észrevétlenül felnyitotta apja asz
talának fiókját és onnan kétszázötven 
koronát elemeit. Mikor a lopást felfe
dezték, első pillanatban nyilvánvalónak 
látszott, hogy azt csak benfentes követ
hette el s a gyanú azonnal a facér 
szabósegédre terelődött, miután az vál
tig tagadott, az öreg feljelentést tett a 
csendőrségen ismeretlen tettes ellen. A 
csendőrök előtt a tettes töredelmesen 
bevallott mindent s beismerő vallomása 
alapján, tekintettel arra, hogy a károsult 
apa elrettentő példa statuálását köve
telte, a bíróság elé került az ügy, ahol 
a napokban megtartott főtárgyaláson 
lopás cimén két hónapi fogházra elitél
ték a megtévedt fiatalembert.

írásszakértők lelepleztek egy név
telen zsarolólevélirót. Klopstock Mór 
horkai gyártulajdonos a múlt év folya
mán egy névtelen levelet kapott, amely
ben az anonymlevéliró arra szólította 
föl, hogy a gyár közelében lévő egyik 
hid alá előre megjelölt időpontban egy 
csomagot helyezzen el részére, amelyben 
két revolver, negyven darab töltény és 
100 korona készpénz legyen.A szerény- 
igényű névtelen zsarló nem mulasztotta 
el a levélbe azt is beírni, hogy ameny- 
nyiben a gyáros a felszólításnak eleget 
nem tenne, úgy a golyó fog végezni 
vele. Az életveszélyesen megfenyegetett 
gyáros élelmiszerekkel és pénzzel kibé
lelt csomagot tett a hid alá s egyben 
értesítette is a csendőrséget, a csomagért 
azonban a jelzett időben r.em jelentke
zett senki. A névtelen levelet a csend
őrség Írásszakértőhöz juttatta, akik meg
állapították, hogy ?.z Hegedűs Gyula 
pelsőci lakos kézírása. A gyanúba vett 
volt gyári munkás tagadta a súlyos vá
dat, a szakértők állításait azonban meg
cáfolnia nem sikerült és igy a kerületi 
bíróság a napokban megtartott főtár 
gyaláson a vádlott tagadásával szemben 
marasztaló Ítéletet hozott és zsarolás 
cimén hat hónapi fogházra Ítélte s miután 
hasonló deüktumokért nevezett már bün
tetve volt, az ítélet végrehajtását sem 
függesztette föl.

Bottal szerezte vissza örökségét.
Bráz József dereski gazda az ősz folya
mán felkereste mostohaanyját és elhunyt 
apja után őt illető örökségét követelve, 
bottal fenyegetőzve kényszeriíette a csa
ládfő egyes holmijának kiszolgáltatására. 
A tettleges fellépésnek jogi következ
ményei lettek és a mostoha feljelenté
sére zsarolás cimén eljárás indult az 
örökségét bottal kereső fiú ellen, akit a 
rimaszombati kerületi bíróság a vádbeli 
bűncselekmény elkövetése miatt 300 
korona pénzbüntetésre el is ítélt.

A hatósági élelmezési jegyek pana
mistái. Murányzdichava község ellátat
lanjai részéről sürü panaszok érkeztek 
az utóbbi időben a hatósági élelmezési 
jegyek körüii szabálytalanságok miatt. 
A nagyrőcei járási hivatal a panaszok 
aiapján váratlan vizsgálatot foganatosí
tott a meggyanúsított községi elöljárók
nál és ennek során megállapítást nyert, 
hogy Strbjar János és Kubej Márton 
elöljárók a nekik kiosztás végett átadott 
élelmezési jegyek egy részét saját cél
jaikra fordították és aláírások hamisítá
sával úgy számolták el a jegyeket, mintha 
illetékesek kapták volna azokat. A ro- 
vancsolás alkalmával a községi pénztár 
kezelése körül is különféle szabálytalan
ságokat konstatált a vizsgálat, ameny- 
nyiben a pénztárból 728 korona hiány
zott. A megtévedt két elöljárót a csend
őrök őrizetbevették és kihallgatás céljá
ból bekísérték a nagyrőcei járásbíró
sághoz.

*Három napi prágai ingyenes tar
tózkodást élvez, ki a Csehszlovák ál
lamvasutak által nyújtott kedvezményt 
igénybevéve, meglátogatja fővárosunkat. 
Ili. osztályú gyorsvonatjegy Rimaszom
batból Prágába engedmény nélkül 302'— 
Kc-ba kerül. — A 33% engedménnyel 
csak Ke 202'35. Az igazolvány ára Ké 
100'—, mely a fentemlitett 33% vasúti 
kedvezményen kivül, ami magába véve 
Ke 100'— megtakarítást jelent a leg
jobb szállodák egyikében való két napi 
tartózkodásra, 2 reggeli, 2 ebéd és egy 
vacsora szabad választás szerinti díj
mentes élvezésére jogosit fel, s azon
kívül 20—50Yo-ig terjedő engedményt 
különböző német és cseh színházak lá
togatásánál. Ezenkívül még egyéb ked
vezményt is nyújt. Az igazolványok el
árusító helyei a Legiobank affiliált in
tézetei, városunkban a Gazdasági hitel
bank fiókja. Bővebb felvilágosítással 
az idegen forgalmi szövetség (Cizineck^ 
sváz) Praha I. Obecny dóm és a fenti 
pénzintézet szolgál.

„Csodavárók" (Versek. Irta ifj. Bolyky 
János. Érsekújvár, 1931. 8 rét 47. 1.) 
Ifjabb Bolyky János versekkel, prózával 
zörget a szlovenszkói magyar irodalom 
ajtaján. Most megjelent verseiben a fia
tal költőnek útkereséseit látjuk és úgy 
tetszik, hogy kalauza, a nemzeti érzés 
együtt halad vele a jó és igaz ut felé. 
A versekben talán akadnak — főleg 
forma dolgában — kilogásolni valók, de 
mind ezt elfelejtjük, amikor a tiszta ér 
zés és a lelkes hang hatása alá kerü
lünk, mely a versfüzetből kiárad. Bolyky 
versein megérezzük egy lelkes néptől 
lakott nagy és szép magyar falunak: 
Udvardnak, a költő szülőhelyének leve
gőjét és a mellette fekvő, vele szom
szédos magyar városnak : Érsekújvárnak 
történeti tradícióit, de tatán nagyemlékű, 
a fiatalon elhunyt Ölvedi Lászlónak 
hatását is. Mind arra alkalmas, hogy a 
költő ezekből is megérezze a nemzeti 
lélek termékenyítő és felemelő hatását, 
amelyben feltalálhatja saját, hatásokra 
fogékony, fiatal lelkének költői adott
ságait is.

A talált katonai gránátok bejelen
tése. Az utóbbi hónapok során szám
talan szerencsétlenségnek voltak okozói 
a katonai éleslövészet alkalmával a 
gyakorlótereken visszamaradt gránátok 
és más dinamittal vagy ekrazittal töltött 
lövegek, melyeket a polgári lakosság, 
sok esetben pedig gyermekek találtak 
meg az erdőkben vagy szántóföldeken. 
Tekintettel arra az életveszélyre, ame
lyet ezen katonai municiók jelentenek 
a hozzá nem értő polgári lakosságra, 
ezúttal ismételten felhívjuk olvasóink 
figyelmét a katonai fegyverek és éles 
lövegekre vonatkozó törvényes előírá
sokra s különösen a gyermekek testi 
épségének biztosítása érdekében tartjuk 
fontosnak a legszigorúbb szülői felügye
letet, mert a legtöbb gránátszerencsét
lenség éppen a talált lövedékekkel ját
szadozó gyermekeket éri. Minden talált 
lövedékről a rendőrségei, csendőrséget 
vagy a községi bírót kell értesíteni.

Bírósági eljárás a rossz vásárból. 
Benkö István bejei gazda egy marha
eladásból kifolyólag megkárosítva érezte 
magát és ezért személyesen kereste fel 
lőkösi lakásán a vevőt, Simon Istvánt, 
hogy száz koronás követelést behajtson 
rajta. Miután Benkő István tehenének 
uj gazdája nem akart fizetni, sőt azt 
állította, hogy egy krajcárral sem tarto
zik, a riska régi gazdája olyan éktelen 
dühbe gurult, hogy a kezében lévő do
ronggal kezdte csapkodni az asztalt és 
káromkodva fenyegette meg Simont, 
hogy ne merje Bejére betenni a lábát, 
mert megkeseríili. A dorongcsapkodás 
egyre sűrűbb s a fenyegetőzés egyre 
élesebb lett úgy, hogy a kellemetlen 
szituációban a vevő végül is fizetésre 
szánta el magát és 50 koronával lerázta 
nyakáról a kellemetlen eladót, kellő ta
nukról gondoskodva azonban, másnap 
feljelentést tett Benkő ellen a csendőr
ségen. A doronggal inkasszáló bejei 
gazda fellépését zsarolásnak minősítette 
a bíróság és ezért feltételesen 200 ko
rona pénzbüntetésre Ítélte.

Kifosztották a tiszolci vasgyár szö
vetkezetét. Keddre virradó éjszaka is
meretlen tettesek feltörték a tiszolci 
vasgyári szövetkezet üzlethelyiségét és 
onnan mintegy 4000 korona értékben kü
lönféle élelmi cikkeket loptak el. A be
törést hajnalban vették észre s a nyom
ban bevezetett csendőri nyomozás még

a délelőtt folyamán eredményre vezetett, 
amennyiben a tetteseket Molek Emil, 
Mizerák György, Plichta András és Bo- 
hus Marcel munkanélküli iparossegédek 
személyében sikerült kézrekeriteni. A 
megejtett házkutatás alkalmával a lopott 
holmik egy része megkerült. A négy jó
madarat átadták a rimaszombati állam- 
ügyészségnek.

A szerkesztő üzenetei.
D. J.-né (Le Creusot, Franciaország) 

kiadóhivatalunk közlése szerint előfize
tésük a múlt év végéig rendezve. Szí
vesen köszöntjük mindannyiukat.

H. J.-né. Az illető semmi további se
gélyre nem jogosult.

Háztulajdonos. Január 15-ike volt a 
terminus.

G. S. Miért ez a nagy közömbösség 
és hallgatás? Írjál, és látogass meg 
legközelebb. Jöveteled jelezd, hogy hon 
találjál. Régi barátsággal s üdvözlettel.

Ötórai tea. Kedves és sokszor felejt
hetetlen az ilyen összejövetel. Az a rö
vid szórakozás kell és lélekfrissítöen 
jól esik bizonyára Magának is. Csak 
járjon el szorgalmasan s a felvetett 
lelki problémák is meg fognak oldódni.

Választó. Idejében értesülni fog a 
döntésről. A névjegyzéket most vizsgál
ták felül és igazították ki.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: 
Rábely Károly laptulajdonos.

Egy modern rövid

Bösendorfer-zongora
o l c s ó n  e l a d ó .

Cim a kiadóhivatalban megtudható.

W m *  Eladó
a Jánosi-utca 899. sz. alatt fekvő,
\  25 évi adómentességgel bíró <

lakóház, "1^
mely áll: három szoba, konyha, 
éléskamra, fürdőszoba, előszoba, 
üveges verenda, pince, mosókony
hával, fatartóval, sertés- és tyúk
óllal, konyhakertiéi és szép ud
varral. — Értekezni lehet: Jánosi- 
H i  utcza 25. szám I. emelet. H

U g y a n itt  e la d ó :
egy terrakottaszinü női szalongarnitura 
és egy vadonatúj vaddisznóbőrbevonatu 

férfi szalongarnitura.

AUTÓ-, motorkerékpár-, traktor- 
g :  és benzinmotorjának -j*

g e n e r á l - j a v í t á s á t ,  
h en g ercs iszo lá st stb .

SERESS és DUDA-nál
(Central-Garage Tornaija).

a TATRA automobil-gyár h i v a t a l o s  
javítóműhelyében eszközölje !

Alkatrészek : gyári áron.
Precíz munka : jutányos áron. 

Külön épület- és géplakatos osztály! 
0  Artézia mélykútfúrás. — Vízvezeték berendezések. % 

Kérjen árajánlatot.

K iá ru s í t á s ! ! !
Elköltözés miatt pár napon belül 

kiárusítom az összes házibutorokat, egy 
szép háló berendezést, a butorraktárból 
felmaradt bútorokat: szekrény, kredenc, 
ágy, toalet, dívány, sezlon, asztalok és 
székek, fotelok stb.

Asztalos műhelyből az összes fel
szerelést, eszterga és gyaiupadokat, eny
vező bakot, furnirt stb.

Jégszekrényt, hentes töltő és őrlő gé
peket. — Fürdőkádat, kis stráfkocsit, 
taligát a legolcsóbb árban.

Kispást-téri 4. sz. házam, magányos 
udvar, 2 szoba, konyha, spajz és mosó
konyhából álló lakással, azonnal kiadó, 
esetleg olcsón eladó. Adómentes. 
Bővebb felvilágosítással szolgál a

tulajdonos SO LA ICS P .
Rimaszombat, Jánosi-utca 20.

Irodai munkaerő
kerestetik ügyvédi irodába azonnali 
belépésre. — Feltételek: a szlovák és 
magyar nyelv teljes tudása szóban és 
írásban, gépírás, telekkönyvi és főleg 
végrehajtási ügyekben jártasság.

Cim : e lap kiadóhivatalában.

Három  szobás
modern nj lakás
április 1-re kiadó, külön álló ma
gános udvarban, gyümölcsöskertben.
A lakásban van 3 parkettes szoba, 
fürdőszoba, konyha, éléskamra, elő

szoba, pince és fatartó.
Cí me  megtudható a kiadóhivatalban.

Czipöt mérték után
8 9  Kő-tól

Javítunk bőr, gumi, hó és sár 
cipőket olcsón, jól és gyorsan

Nagy Miklós
Rimaszombat Tompa-utcza 29. szám.

zálogházamat Komensky-utcza 
25. számú házba helyeztem át,
ahol mindennemű értéktárgyra a 
legmagasabb kölcsönt folyósítom, 
előnyös feltételek mellett.

A rimaszombati zálogház,

Figyelem!
L e  a d r á g a s á g g a l !

Tiszta afrik gurtnis sezlon
50 rugóval............................K5 300'—
3 részes afrik madrac . . „ 130'—
Szövet d í v á n y .................. .....  250'—
Plüsch d í v á n y ...................„ 360 tói

Vételkényszer nélkül nézze meg 
FRIED.MANN kárpitosnál Rimaszom

bat, Jánosi-utca 15. szám. alatt.

Különbejáratű bútorozott
utczai szoba

magános ur részére azonnal kiadó. 
Cim: e lap kiadóhivatalában.

Eladó ház,
mely áll 2 szobából, 1 konyhából, 1 éléskamrá
ból s 1 nagy pincéből ,kis kerttel. Az alap első
rendűen masszív, a tető szintén elsőrendű fedéssel 
van ellátva. Ezen ház csak 80 m. van a főtértől 
s ezért igen alkalmas iparosok részére. Ára 
25.000 korona. Információk a tulajdonosnál 

Komensky-utca 17. sz alatt.

lmtr. Mkkhasábfa
házhoz sz á llítv a
45 korona.

Megrendelhető a SEIDNER BERNÁT 
és FIA fakereskedő cégnél.

Kiadó
4 szobás lakás fürdőszobával. 
V a s ú t - u t c a  1. szám alatt. 

Ugyanott egy 3 szobás lakás 
| 0  kiadó április 1-től.

Rimaszombat, 1933. Nyomatott R ábely K ároly könyvnyomdájában. (Masaryk-tér 9. szám.)


